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OLIVEIRA, J. C. O ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE GEOMETRIA PLANA 

NO ENSINO MÉDIO UTILIZANDO SOFTWARES DE GEOMETRIA DINÂMICA 

(1987 A 2017). 2020. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática), 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 

 

RESUMO 

 

Este trabalho integra a linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem de Ciências e Matemática do 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal 

de Goiás (UFG). Objetivou-se analisar os indícios de abordagens pedagógicas presentes em 

pesquisas produzidas entre 1987 e 2017, que abordam o ensino de geometria plana no ensino 

médio com softwares de geometria dinâmica. Para tal, optou-se por uma pesquisa bibliográfica 

do tipo Estado do Conhecimento, com vistas a identificar as características, o movimento das 

discussões mais frequentes e ausentes do tema pesquisado, que foram obtidos por meio da 

análise do corpus. Utilizou-se como instrumento de registro de dados uma ficha de leitura. As 

fontes de análise foram obtidas em meio à busca por instituições que possuem mestrado e/ou 

doutorado acadêmico e/ou profissional que se relacionam com Educação Matemática e também 

no Banco de Teses e Dissertações (BDTD) da CAPES. Definiu-se o período como sendo 1987 

a 2017. O ano de 1987, por ser o ano de criação do primeiro software de geometria dinâmica, 

o cabri-géomètre, e 2017 pelo fato de o mapeamento ter sido feito em 2018. Alguns dos 

referenciais teóricos emergiram dos dados obtidos na análise do corpus. Neste estudo, tomou-

se por base os autores Libâneo (1985) e Saviani (2007, 2008) para debater as Tendências 

Pedagógicas; Fiorentini e Lorenzato (2006) e Lorenzato (1995) para discutir o processo de 

ensino e aprendizagem de geometria; Gravina (2001) para a discussão dos softwares de 

geometria dinâmica; Peixoto (2012, 2015) e Vieira Pinto (2005) como referências das reflexões 

relacionadas à educação e às tecnologias. Os resultados indicam que o geogebra é o software 

mais utilizado nas experiências com o ambiente dinâmico. As tendências que emergiram são 

aquelas que defendem ideias pós-modernas e que o sujeito deve buscar formas de se adaptar à 

sociedade permeada por mudanças constantes, desenvolvendo habilidades e competências que 

lhe permitam “aprender a aprender” ou “aprender fazendo”. Como perspectivas de ensino da 

matemática, podem ser vistas as influências da teoria dos registros de representação semiótica 

e da didática francesa para se tratar o conteúdo. Estas perspectivas vêm permeadas de um 

discurso que valoriza o formar para o mercado de trabalho. Elas estão focadas nos aspectos 

técnicos do software, em detrimento da construção de conceitos geométricos, o que caracteriza 

uma abordagem tecnocêntrica ao propor o uso do geogebra no ensino de matemática. 

 

Palavras-Chave: Educação Matemática. Ensino de Matemática e tecnologias. Estado do 

conhecimento e geometria plana. Geometria dinâmica. Geogebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OLIVEIRA, J. C. THE STATE OF KNOWLEDGE ON FLAT GEOMETRY IN MIDDLE 

EDUCATION USING DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARES (1987 TO 2017). 2020. 

Dissertation (Master in Science and Mathematics Education), Federal University of Goiás, 

Goiânia. 

 

ABSTRACT 

 

This work is connected to the research line named Teaching and Learning of Sciences and 

Mathematics, from Postgraduation Program in Education in Science and Mathematics at 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Our goal was to analyze the evidences of pedagogical 

approaches in researches produced between 1987 and 2017 with themes related to the teaching 

of plane geometry in High School with the help of dynamic geometry software. Hence, we 

chose a State of Knowledge bibliographic research, in order to identify the features and the 

movement of the most frequent and absent discussions of the researched theme. These were 

obtained through the analysis of the corpus, which used as data recording instrument a reading 

sheet. The sources of analysis were obtained by searching institutions that have masters and/or 

academic/professional doctorate degrees that relate to Mathematical Education, as well as in 

CAPES academic database (Banco de Teses e Dissertações da CAPES). We defined the period 

as 1987 to 2017. The year 1987 was chosen because it was the creation of the first dynamic 

geometry software, the cabri-géomètre, and 2017 was chosen due to the mapping period of this 

research, which was 2018. Some of the theoretical references were obtained through the 

analysis of the corpus. We based on Libaneo (1985) and Saviani (2007; 2008) to discuss 

pedagogical trends; Fiorentini and Lorenzato (2006) and Lorenzato (1995) to discuss the 

process of teaching and learning geometry; Gravina (2001) to discuss dynamic geometry 

softwares; and Peixoto (2012; 2015) and Vieira Pinto (2005) to strengthen our reflections on 

education and technologies. Results show that geogebra is the most used software in 

experiments with the dynamic environment. Emerging trends are those that defend postmodern 

ideas, which argue that one must look for ways to adapt to the constantly changing society, 

developing skills and competences that allow one to “learn to learn” or to “learn by doing”. 

From a mathematical teaching perspective, we found influences of the theory of semiotic 

representation record and of French didactics to address the subject. These perspectives are 

permeated by a discourse that values training for labor market, focusing on the technical aspects 

of software rather than on the construction of geometric concepts. Then, proposing the use of 

geogebra in mathematics teaching would characterizes a technocentric approach of education. 

 

Keywords: Mathematic Education. Teaching of Mathematics and Technologies. State of 

Knowledge and Plane Geometry. Dynamic geometry. Geogebra. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Antes de apresentarmos o nosso objeto de estudo, consideramos necessário explicitar 

o movimento realizado até a sua constituição. Para isso, partimos da premissa de que a 

constituição de um objeto de estudo é influenciada sobremaneira pela trajetória pessoal e 

profissional do pesquisador que busca, por meio da pesquisa, dar resposta a um problema que 

o inquieta. Por isso, iniciamos com uma breve descrição de minhas1 experiências pessoais e 

profissionais, que foram primordiais para a constituição do objeto e do problema da pesquisa 

aqui apresentados. Buscaremos mostrar, durante este percurso, como surgiram as indagações 

em torno da temática “ensino de geometria plana no ensino médio com softwares de geometria 

dinâmica”. 

O interesse pela temática acompanha minha trajetória acadêmica e profissional. Surgiu 

no ensino médio, quando senti interesse pelo estudo das figuras planas. Isto foi confirmado ao 

ingressar no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

e cursar as disciplinas de Geometria. Naquele momento, iniciei os questionamentos quanto à 

forma tal como era e como poderia ser ensinada a geometria no ensino médio. Logo, busquei 

participar de seminários, minicursos e palestras promovidos pela instituição. Sempre optava por 

aqueles que tratavam de temas relacionados ao ensino de geometria por meio de softwares. 

Essas experiências contribuíram para que o desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), intitulado “O software geogebra como recurso auxiliar no processo 

de ensino-aprendizagem da Matemática na 1ª série do ensino médio” (OLIVEIRA, 2014). Na 

pesquisa foram abordadas as atividades desenvolvidas por alunos do primeiro ano do ensino 

médio com o uso do software geogebra, tendo em vista o desenvolvimento de conceitos de 

geometria, em um colégio do sudeste do Estado do Tocantins. Nesse movimento pude perceber 

que o desempenho e a motivação dos alunos mudaram ao utilizarem ambientes computacionais 

para o ensino de conteúdos de geometria.  

Apresentei esta análise em 2015, no I Simpósio da Formação do Professor de 

Matemática da Região Centro-Oeste realizado na Universidade Federal de Goiás, campus 

                                                
1 Nesse momento utilizaremos o pronome pessoal na primeira pessoa do singular, para relatar as vivências pessoais 

que dizem respeito exclusivamente a autora desta pesquisa. 
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Catalão-GO. Também foi divulgada em anais do evento2 (OLIVEIRA; SILVA, 2015a). Outra 

publicação se deu no formato de livro, em 20183 (OLIVEIRA; SILVA, 2018).  

Além disso, trabalhei com o software de geometria dinâmica “geogebra”, durante o 

tempo em que lecionei nos cursos técnicos em Agroecologia e Auxiliar Administrativo, de 2014 

a 2015, nas cidades de Arraias e Combinado, Estado do Tocantins. O objetivo das atividades 

desenvolvidas com essas turmas foi trabalhar alguns conceitos primitivos de geometria, tais 

como: ponto, reta, segmento de reta, semirreta e outros. 

Logo em seguida, ao ingressar no curso de Especialização em Educação Matemática 

da Universidade Federal do Tocantins (UFT), aprofundei meus estudos sobre o ensino de 

geometria e o uso de softwares, tendo como referencial teórico os autores Sérgio Apparecido 

Lorenzato, Rosana Giaretta Sguerra Miskulin, Dario Fiorentini, entre outros. Isto permitiu a 

elaboração do artigo final intitulado “O geogebra e outras TICs na formação do professor de 

Matemática” (OLIVEIRA, 2016), cujo projeto, “O software Geogebra como um recurso 

metodológico nas aulas de geometria: desafios e perspectivas na formação do professor de 

Matemática” (OLIVEIRA; SILVA, 2015b), foi apresentado no 2º Simpósio Nacional da 

Formação do professor de Matemática4, no Colégio Militar de Brasília, de 14 a 16 de agosto de 

2015.  

Neste artigo o objetivo principal foi dar continuidade ao seguinte Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC): “O software Geogebra como uma ferramenta auxiliar no processo 

de ensino-aprendizagem da Matemática na 1ª série do Ensino Médio”, do Curso de Licenciatura 

em Matemática. O foco da pesquisa foi o estudo da formação continuada de três professores de 

Matemática do mesmo colégio em que o TCC foi desenvolvido, na cidade de Arraias-TO, por 

meio de minicurso na área de geometria. À ocasião, foi utilizado o software Geogebra, tendo 

também o questionário como instrumento de análise de dados (OLIVEIRA, 2016). 

Destaco, ainda, a participação como professora voluntária no projeto de pesquisa 

“construções de atividades didáticas no laboratório de ensino de Matemática”, de 2015 a 2017 

na UFT, onde se discutiram, entre outras questões, o ensino de geometria plana com o uso de 

recursos didáticos tecnológicos. Tal projeto culminou na escrita de dois trabalhos assim 

intitulados: “Uma proposta de sequência didática com a utilização do software geogebra para o 

ensino de função afim na 1ª série do ensino médio” (OLIVEIRA; SANTOS; COSTA, 2016) e 

                                                
2 Link dos anais do I Simpósio da Formação do Professor de Matemática da região centro-oeste, disponível 

em:<https://anpmat.org.br/simposio-centro-oeste-1/anais/>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
3 Página do livro publicado, disponível em:<https://www.morebooks.de/store/pt/book/o-software-geogebra-como-

uma-ferramenta-no-ensino-de-matem%C3%A1tica/isbn/978-613-9-63790-4>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
4 Página do evento disponível em:<https://anpmat.org.br/simposio-nacional-2/>. Acesso em: 09 nov. 2019. 

https://anpmat.org.br/simposio-centro-oeste-1/anais/
https://www.morebooks.de/store/pt/book/o-software-geogebra-como-uma-ferramenta-no-ensino-de-matem%C3%A1tica/isbn/978-613-9-63790-4
https://www.morebooks.de/store/pt/book/o-software-geogebra-como-uma-ferramenta-no-ensino-de-matem%C3%A1tica/isbn/978-613-9-63790-4
https://anpmat.org.br/simposio-nacional-2/
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“Uma proposta de sequência didática para o ensino de triângulos e seus elementos com o 

software geogebra” (OLIVEIRA; COSTA, 2017). Ambos compuseram, em forma de capítulos, 

os livros “Práticas de ensino e (na) formação de professores: contribuições do PRODOCÊNCIA 

na UFT” e “Formação inicial e continuada de professores: contribuições do prodocência na 

UFT para a educação básica”. 

Os citados livros abordam resultados de pesquisas realizadas pelo Programa de 

Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA)5 na Universidade Federal do Tocantins 

(UFT) e tiveram como organizadores os professores Dr. Rochelande Felipe Rodrigues, Dr. 

Kaled Sulaiman Khidir e Me. Dailson Evangelista Costa. 

Durante essa trajetória, os estudos desenvolvidos e as discussões tinham como objetivo 

tornar a Matemática interessante ao aluno e formar professores no sentindo de incorporar as 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, notei que não se trata apenas de 

apresentar o conteúdo atrativamente ao aluno ou formar professores para o uso dessas 

ferramentas. Trata-se, pois, de usufruir das potencialidades que os recursos possuem na 

construção de conceitos basilares para o ensino de Geometria, buscando propostas 

metodológicas que aproximem os conteúdos de Matemática dos problemas reais do aluno, por 

meio de modelos que poderiam ser validados utilizando-se simulações em softwares.  

O ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) corroborou com as reflexões sobre os elementos 

epistemológicos que constituem as relações entre a educação e as tecnologias. Percebi que se 

faz necessário um olhar crítico acerca do uso de softwares e outras mídias utilizadas em espaços 

formativos, até porque a tecnologia não é neutra. Ela é, antes, resultado das ações, produções e 

do contexto do homem. Isto é: uma construção histórica que participa ativamente da 

reconfiguração social (PEIXOTO, 2012; VIEIRA PINTO, 2005). 

Nesses termos, nossas reflexões iniciam-se diante da compreensão de que o papel que 

o ensino de Geometria possui requer o entendimento da Matemática. Concordamos que, “a 

matemática têm sido uma atividade humana por milhares de anos” (DAVIS; HERSH, 1989, p. 

11). Ao analisar a compreensão dada pelos autores Davis e Hersh (1989) do que vêm a ser a 

Matemática, vemos que inicialmente ela é concebida como ciência da quantidade e do espaço. 

                                                
5O PRODOCÊNCIA é um programa de ação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), que fomenta a elevação da qualidade dos cursos voltados para formação de professores, numa 

perspectiva de valorização da carreira docente (RODRIGUES; KHIDIR; COSTA, 2017). 
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Ampliando esse entendimento, acrescentam que a matemática também trata do simbolismo 

relacionado com as quantidades e o espaço.  

Ainda na concepção desses autores, as ciências da quantidade e do espaço, em forma 

simples, são chamadas de aritmética e geometria. A primeira diz respeito aos números, seus 

tipos, às suas regras de operação e situações da vida diária em que estas operações são 

utilizadas. A segunda trata de problemas e medidas do espaço (DAVIS; HERSH, 1989). 

A palavra Geometria tem origem grega e significa “medida da terra”, sendo que “geo” 

significa “terra” e “metria” refere-se a “medida”. Sendo uma área da Matemática que investiga 

as formas e dimensões matemáticas, a geometria é fértil para que seja desenvolvido um ensino 

exploratório e investigativo como parte constituinte do exercício do pensamento em 

matemática. Esse pensamento, por sua vez, vai muito além da memorização de fórmulas ou 

técnicas. Assim, “prestigiando o processo de construção do conhecimento, a Geometria valoriza 

o descobrir, o conjecturar e o experimentar” (LORENZATO, 1995, p. 6).  

O estudo dessa disciplina é indispensável por fazer parte da nossa cultura científica e 

por ser basilar no processo de ensino-aprendizagem de outras áreas. Não há como interpretar 

um mapa, um gráfico estatístico, nem entender conceitos de medidas sem o apoio da Geometria. 

Podemos citar como exemplo as análises de representações de tabelas, fórmulas, enunciados, 

que recebem melhor interpretação com o apoio geométrico (LORENZATO, 1995). 

A história das civilizações é carregada de exemplos que ilustram a importância da 

Geometria para a sistematização de conhecimentos artísticos, científicos e, principalmente, 

matemáticos ao esclarecer situações abstratas, facilitando a comunicação matemática 

(LORENZATO, 1995). Para esse autor, o ensino de geometria é essencial para a formação dos 

indivíduos ao possibilitar compreensão e interpretação mais completas do mundo, bem como a 

comunicação mais abrangente de ideias. Cardoso (2012) esclarece que os conhecimentos 

geométricos são importantes aos sujeitos tanto para sua vivência cotidiana, quanto para o 

pensamento lógico e desenvolvimento de suas capacidades dedutivas6. 

A geometria, por abranger o estudo das figuras e também dos sólidos, requer um 

entendimento basilar da geometria plana para que se possa avançar no estudo da geometria 

espacial. Segundo Lima et al. (1998) o grande desafio para se ensinar geometria é, justamente, 

                                                
6 A capacidade dedutiva refere-se à capacidade de utilizar a linguagem demonstrativa. Segundo Davis e Hersh 

(1989), esta linguagem tem uma qualidade formal e restritiva, sendo considerada a confirmação e certificação 

realizada por um grupo competente de estudiosos em uma dada época. Os ingredientes de uma demonstração são 

a abstração, formalização, axiomatização e dedução. Alguns estudiosos citam que a primeira demonstração foi 

realizada por Thales de Mileto (600 a.C.), ao demonstrar que o diâmetro de um círculo o divide em duas partes 

iguais. Mas, após a matemática moderna, as demonstrações se espalharam para outros campos da Matemática, 

como Álgebra e teoria dos conjuntos (DAVIS; HERSH, 1989). 
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a transição do plano para o espaço. A ampliação de horizonte que ocorre, nesse contexto, nem 

sempre é fácil para o aluno, particularmente se não houver uma abordagem pedagógica coerente 

no processo de ensino e aprendizagem em Geometria Plana que lhe permita progredir em seus 

conhecimentos. 

Nesse cenário, os softwares de geometria dinâmica aparecem como recursos didáticos 

que contribuem para criação e manipulação de objetos geométricos, possibilitando a exploração 

de relações e propriedades geométricas. Os softwares viabilizam a sistematização dos 

conhecimentos em Geometria Plana e Espacial. Podem ser entendidos como “ferramentas 

informáticas que oferecem régua e compasso virtuais, permitindo a construção de objetos 

geométricos a partir das propriedades que o definem” (GRAVINA, 1998, p. 82). Cabe dizer, 

então, que são micromundos que permitem a construção de objetos geométricos passíveis de 

serem manipulados pela tela do computador.    

Os usos que esses softwares permitem aos espaços formativos nos fazem refletir sobre 

algumas questões que permeiam as orientações daqueles que justificam a sua utilização com 

finalidades pedagógicas. Muitos discursos que orientam a inserção das tecnologias na educação 

realçam o seu papel como instrumento que pode transformar o processo de ensino e 

aprendizagem. Como consequência, as pesquisas relacionadas à apropriação das tecnologias na 

educação tendem a privilegiar a sua dimensão técnica ou instrumental. Para tanto, focaliza os 

aspectos positivos das propostas de sua inclusão na educação baseadas em justificativas, como: 

a democratização do acesso e o seguimento de uma proposta científico-tecnológica (PEIXOTO, 

2012, 2015). 

A discussão feita por Peixoto (2015) sobre as relações entre tecnologias e educação 

enfatiza duas abordagens explicativas: a tecnocentrada e a antropocêntrica. A tecnocentrada 

ocorre nas vertentes determinista e instrumental. A primeira parte do princípio de que a 

tecnologia se desenvolve de maneira independente, impondo-se à sociedade. A segunda 

perspectiva considera a tecnologia como neutra, isto é, as ações humanas conduzem seu uso. 

Nesta direção, Moraes (2016, p. 44) assim destaca: “numa perspectiva instrumental, 

encontramos os argumentos segundo os quais os efeitos pedagógicos das ferramentas 

tecnológicas dependem exclusivamente da maneira como são utilizadas”. Sobre a perspectiva 

antropocêntrica, a discussão desloca os aspectos técnicos e observa as relações humanas, 

deixando de concentrar no que as tecnologias fazem com as pessoas, para o que as pessoas 

fazem com elas (PEIXOTO, 2015).  

Ao analisar o Estado do Conhecimento elaborado por Moraes (2016), que investiga as 

relações entre Educação e Tecnologias nas teses publicadas em programas de pós-graduação 
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em Educação no Brasil de 2008 a 2013, notamos que, em um dos resultados dessa análise, os 

softwares são o terceiro artefato mais citado dentro das pesquisas.  

Já a pesquisa realizada por Melo (2006), que investiga três décadas de pesquisas em 

Educação Matemática em teses e dissertações produzidas entre 1976 e julho de 2003, na 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), assim indica: entre os recursos didáticos 

(material manipulativo, audiovisuais, calculadora, computadores, softwares, jogos, livros 

didáticos e paradidáticos), o software é o artefato que mais esteve presente nas produções 

publicadas a partir de 1998.  

Esses aspectos trazem algumas inquietações referentes à maneira como as pesquisas 

em Educação Matemática tratam esta temática, em especial aquelas que se referem ao uso de 

softwares de geometria dinâmica em espaços de ensino e aprendizagem. 

Diante do amadurecimento pessoal e intelectual da pesquisadora, da experiência 

enquanto professora de Matemática e dos aspectos que abordam uma perspectiva de pensar 

sobre os processos de apropriação das tecnologias a partir das relações pedagógicas, 

ressaltamos nosso interesse em analisar os indícios de discussões que dizem respeito às 

abordagens pedagógicas presentes nas produções acadêmicas que investigam o uso de 

softwares de geometria dinâmica no ensino médio para ensinar geometria plana no ensino 

médio. Assim, nesta pesquisa, buscamos responder a seguinte questão:  

Quais os indícios de abordagens pedagógicas presentes em pesquisas brasileiras 

produzidas entre 1987 e 2017, que abordam o ensino de geometria plana no ensino médio com 

softwares de geometria dinâmica? 

A definição do interstício considerou o levantamento inicial em que se observa o 

seguinte: apesar de o termo geometria dinâmica ser utilizado a partir de 1990, o primeiro 

software de geometria dinâmica foi criado em 1987, o cabri-géomètre7. Tal fato nos faz adotar 

como marco inicial o ano 1987 e, devido ao fato de nosso mapeamento ter sido realizado em 

2018, o final foi programado para o ano de 2017. 

O objetivo da investigação é analisar os indícios de abordagens pedagógicas 

presentes em pesquisas brasileiras produzidas entre 1987 e 2017, que abordam sobre o ensino 

de geometria plana no ensino médio com softwares de geometria dinâmica. Para trilhar esse 

                                                
7 O cabri-géomètre é um software de geometria dinâmica que possui régua e compasso virtuais para a realização 

de construções geométricas. Os objetos geométricos construídos podem ser manipulados pelo computador, 

imprimindo dinamismo às configurações (GRAVINA, 2001). Sua primeira versão foi desenvolvida por Yves 

Baulac, Franck Bellemain e Jean Marie Laborde no Laboratório de Estruturas Discretas e de Didática do Instituto 

de matemática Aplicada da Universidade de Grenoble, na França. O software chegou ao Brasil apenas em 1992 e 

a PUC-SP é a instituição brasileira que representa o software no país (ROSA, 2009). 
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caminho investigativo adotamos a perspectiva dialética visando entender os nossos dados. Uma 

concepção dialética de educação não deixa de considerar os elementos internos, as contradições 

no interior da sociedade e, principalmente, no interior da própria instituição educacional 

(GADOTTI, 2006). Com base em nosso objetivo de investigação, elaboramos os seguintes 

objetivos específicos. 

 Apresentar alguns aspectos históricos que demarcaram o surgimento do 

pensamento geométrico em diferentes contextos da sociedade e o momento em que o seu ensino 

se tornou uma necessidade nos espaços de formação humana. 

 Mapear as teses e dissertações que contemplam a temática aqui abordada. 

 Analisar os indícios de abordagens pedagógicas presentes em pesquisas 

brasileiras produzidas entre 1987 e 2017, que abordam sobre o ensino de geometria plana no 

ensino médio com softwares de geometria dinâmica. 

Para tal, propusemo-nos realizar uma pesquisa do tipo Estado do Conhecimento, pois 

nos permite identificar as tendências mais frequentes e observar os principais temas que 

marcam o percurso de investigação da temática (ROMANOWSKI; ENS, 2006; MORAES, 

2016). 

 De acordo com Romanowski e Ens (2006), pesquisas que utilizam essa perspectiva 

metodológica são importantes. Elas nos ajudam compreender como se delineia o movimento 

de construção das produções científicas e, ao mesmo tempo, exercitam o pensamento. Isto 

permite visualizar como acontecem as relações entre os aspectos gerais e suas conexões com 

elementos intrínsecos ao objeto estudado. 

O corpus da pesquisa foi organizado a partir da busca de trabalhos da área de ensino8, 

destinada a investigar sobre os processos de ensino e aprendizagem da geometria no ensino 

médio com softwares de geometria dinâmica. Desta forma, o processo de construção do corpus 

perpassou pelas seguintes fases: 

1. Acesso à plataforma sucupira9 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e aos cursos reconhecidos e avaliados por área de avaliação, buscando 

por programas de pós-graduação vinculados a área de Ensino. Essa busca resultou em 175 

programas10. 

                                                
8 A área de ensino foi criada por meio da Portaria CAPES n. 83, de 06 de junho de 2011. Disponível 

em:<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/avaliacao-n/Portaria-capes-83-2011.pdf>. 

Acesso em: 10 nov. 2019. 
9 É uma Ferramenta da Capes para coletar informações, realizar análises, avaliações e ser a base de referência do 

Sistema Nacional de Pós-Graduação <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/>. 
10 Pesquisa realizada entre setembro e outubro de 2018. Nos documentos da área de ensino elaborados nos anos 

2016 e 2019, havia um total de 148 e 181 programas ativos, respectivamente (CAPES, 2016; 2019). Entretanto, 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/avaliacao-n/Portaria-capes-83-2011.pdf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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2. Busca por instituições que possuem mestrado e/ou doutorado acadêmico e/ou 

profissional da Educação Matemática, o que resultou em 59 tipos de cursos de pós-graduação 

(Apêndice B).  

3. Busca por pesquisas que tivessem no título, resumo, nas palavras-chave ou em 

outros elementos do texto os seguintes termos: “geometria plana”, “geometria dinâmica”, 

“software no ensino de geometria plana” e “ensino médio” nas bibliotecas digitais de cada um 

dos 59 cursos de pós-graduação11. Essa busca resultou em 92 pesquisas. 

4. Busca no Banco de Teses e Dissertações (BDTD) da CAPES, utilizando os mesmos 

critérios supracitados, para conferência das pesquisas encontradas. Assim, obtivemos mais um 

trabalho, o que resultou em 93 pesquisas. 

5. Seleção das pesquisas que se aproximavam do nosso objeto de estudo. Isso foi feito 

a partir da leitura do resumo e consulta a outras partes do texto que achamos necessários para 

contemplar a seleção. Obtivemos 42 pesquisas, que compuseram o corpus desta pesquisa. 

6. Leitura na íntegra de todas as pesquisas e registro na Ficha de Leitura (Apêndice A).                           

Consideramos importante ressaltar a participação da pesquisadora em alguns eventos 

e momentos que contribuíram para a aproximação e organização do nosso objeto de estudo e 

projeto, bem como para a estruturação da nossa ficha de leitura, que também foi construída com 

base na Ficha de Leitura que tomou como base o instrumento elaborado por Moraes (2016). O 

primeiro evento foi o V Colóquio de Matemática da região Centro-Oeste realizado em 2018 no 

Instituto Federal de Goiás (IFG) em Goiânia e o segundo evento foi a IX Bienal de Matemática 

em 2019 realizado em parceria entre a Universidade Regional do Cariri (URCA), a 

Universidade Federal do Cariri (UFCA) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará (IFCE-campus Juazeiro do Norte). 

Outro momento em que nosso projeto foi submetido à apreciação ocorreu durante 

encontro realizado pela prof.ª Dra. Moema Gomes Moraes, juntamente com a prof.ª Dra. 

Cláudia Helena dos Santos Araújo e seus respectivos orientandos, cuja temática dos projetos se 

aproximavam. Essas experiências contribuíram para a configuração do nosso objeto de estudo 

e para o processo de construção do nosso instrumento de análise de dados.  

                                                
não há documento da área de ensino que tenha sido elaborado no ano de 2018, que possa mostrar o quantitativo 

de programas que encontramos. 
11 Não obtive acesso as pesquisas produzidas no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 

da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA).  
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A seguir, expomos nossa pesquisa de modo a evidenciar nosso processo de construção 

histórica e dos dados obtidos, bem como nosso exercício de análise do que emergiu das fontes 

consultadas. Assim, nosso trabalho está organizado em três capítulos. 

No Capítulo 1- A Educação Matemática e o ensino de geometria no Brasil: alguns 

reflexos históricos – de modo sucinto apresentamos os aspectos históricos que demarcam o 

surgimento da Educação Matemática como campo científico, seguidos de breve reflexão sobre 

os aspectos históricos que marcaram o surgimento da geometria em diferentes civilizações da 

sociedade antiga, até o seu ensino no âmbito escolar. Essa reflexão viabilizou a análise dos 

aspectos do contexto que dizem respeito ao ensino dessa disciplina integrado ao currículo das 

escolas brasileiras, considerando-se os recursos didático-pedagógicos como parte do processo.  

A partir de breve compreensão da Matemática de forma geral, analisamos os elementos 

que permearam o surgimento da Educação Matemática no campo científico para 

compreendermos os aspectos que dizem respeito ao processo de ensino e aprendizagem dessa 

disciplina.  

Em seguida, adentramos nos estudos históricos referentes à geometria, que se inicia 

com a apresentação de alguns registros geométricos de que se tem notícia hoje. Em seguida, 

fizemos uma retrospectiva do surgimento do pensamento geométrico na sociedade para 

observar a forma como as abordagens pedagógicas foram se desenvolvendo em diferentes 

contextos de sociedade. Recorremos aos estudos de Eves (1992), Boyer (1974), Mlodinow 

(2004) e Hall (2015). 

No contexto brasileiro, analisamos como a geometria foi abordada, na tentativa de 

explicar o momento em que o ensino de geometria se tornou uma necessidade nos espaços de 

formação humana. Para analisar o contexto do ensino de geometria no Brasil, baseamo-nos 

principalmente em Meneses (2007), Kopke (2006) e Wagner Valente (1999). 

No capítulo 2- Fundamentos pedagógicos para o uso dos softwares de geometria 

dinâmica como recurso didático- elencamos elementos fundamentais para a seguinte reflexão: 

como o uso dos recursos didáticos contribui para o ensino dos conceitos da Geometria em cada 

contexto marcado pelas tendências pedagógicas e por outras situações que implicaram em 

decisões didáticas no ensino de geometria no Brasil.  

Primeiramente discutimos as tendências pedagógicas com base na classificação de 

Libâneo (1985) sustentada também nas perspectivas de Saviani (2008). Tomando por base 

Fiorentini (1994), analisamos como as tendências pedagógicas marcantes em cada período 

influenciaram a visão de matemática e, consequentemente, o ensino de geometria. Para esta 
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discussão baseamo-nos ainda em Miorim (1998), Miguel, Fiorentini e Miorim (1992) e 

Schmidt, Pretto e Leivas (2016).  

Por fim, discutimos a finalidade dos softwares de geometria dinâmica nos espaços de 

formação humana, para se pensar a abordagem pedagógica das pesquisas que os utilizam como 

recurso didático no ensino da geometria plana no ensino médio. Em Gravina (2001) 

encontramos subsídios para fundamentar as finalidades e a relevância dos softwares de 

geometria dinâmica nos espaços de formação humana 

No Capítulo 3 - O visível nas pesquisas sobre geometria plana no ensino médio 

utilizando softwares de geometria dinâmica - fizemos o mapeamento das produções sobre a 

temática e os principais elementos que as caracterizam. Para isso, apresentamos nossa escolha 

metodológica, o processo de construção do corpus e a exposição das nossas impressões e 

análises dos aspectos apreendidos de maneira imediata. Avançamos na compreensão do cenário 

analisado por meio da apresentação dos softwares mais utilizados nas pesquisas do corpus, das 

principais bases científicas que as fundamentam e das palavras-chaves mais citadas.  

No Capítulo 4- Pesquisas sobre o ensino de geometria plana no ensino médio que 

utilizam softwares de geometria dinâmica - analisamos e expusemos as abordagens pedagógicas 

adotadas nas teses e dissertações brasileiras que utilizam softwares de geometria dinâmica como 

recurso didático para ensinar geometria plana no ensino médio. Procuramos ainda identificar 

os focos privilegiados, as tendências frequentes e ausentes na compreensão e na perspectiva de 

uso dos recursos que contribuem para o desenvolvimento dos conteúdos de geometria.  

Buscamos, pois, a compreensão e discussão dos indícios de abordagem pedagógica 

presentes nas pesquisas brasileiras sobre a temática supracitada. Partindo desse entendimento, 

apresentamos os principais temas e subtemas que emergiram e nos ajudaram no movimento de 

apreensão do pensamento educacional brasileiro nas pesquisas sobre o ensino de geometria 

plana no ensino médio que utilizam softwares de geometria dinâmica como recurso didático.  

Ratificamos que nosso interesse por este objeto de pesquisa foi influenciado, 

particularmente, pelas seguintes questões: a inquietação da pesquisadora sobre o processo de 

ensino e aprendizagem da geometria plana no contexto de ambientes dinâmicos e como isto 

vem sendo abordado nas pesquisas brasileiras sobre a temática. Esta inquietação surgiu no 

percurso pessoal e profissional da pesquisadora.  

Partimos do pressuposto de que o imenso desenvolvimento que perpassa a sociedade 

resulta da acumulação histórica do saber e da prática social que cada sociedade dispõe, bem 

como dos artefatos disponíveis em um dado momento histórico (VIEIRA PINTO, 2005). Ou 

seja, nosso entendimento é o de que a tecnologia e os conhecimentos matemáticos são 



24 

 

construtos histórico-sociais do homem. Nesta pesquisa, consideramos que os entendimentos da 

relação entre eles só podem ser compreendidos por meio da análise das dimensões culturais, 

sociais, científicas e históricas que os constituem. 
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CAPÍTULO 1 - A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O ENSINO DE GEOMETRIA NO 

BRASIL: REFLEXOS HISTÓRICOS 

 

 

Neste capítulo apresentamos alguns aspectos históricos que demarcam o surgimento 

da Geometria e seu ensino no âmbito escolar. A partir da compreensão da Educação Matemática 

como campo científico, buscamos aproximar-nos do entendimento da relação do processo de 

desenvolvimento histórico da Geometria. Ao considerá-la área de estudo da Matemática são 

levadas em conta seu ensino e as abordagens pedagógicas presentes nas pesquisas que tratam 

do ensino de geometria plana no ensino médio com softwares de geometria dinâmica. 

A reflexão desse processo torna-se relevante para compreendermos como ocorre o 

ensino de Geometria Plana no ensino médio ao utilizar softwares de Geometria dinâmica como 

recurso didático12 nas pesquisas brasileiras sobre a temática. Procuramos observar nos discursos 

presentes das fontes consultadas quais abordagens pedagógicas nortearam os pesquisadores ao 

proporem o uso desses recursos didáticos.  

Nesse sentido, recorremos a historiadores da Educação Matemática em busca de 

subsídios que nos permitissem analisar como a geometria surgiu, desde seus primórdios até ser 

considerada parte do currículo escolar como disciplina e, mais tarde, como área da disciplina 

de matemática no Brasil. Nossas reflexões tiveram como ponto de partida a compreensão das 

tendências pedagógicas que influenciaram a visão de matemática presente em cada período e 

os reflexos no ensino de geometria percebidos nas pesquisas da temática aqui abordada. 

A compreensão do percurso histórico dessa temática foi realizada a partir da análise 

que também considera o contexto histórico de desenvolvimento da Educação Matemática e as 

diversas determinações que fizeram parte dessa tessitura. Para tanto, reiteramos influências e 

mudanças provocadas pelo Movimento da Matemática Moderna (MMM) no processo de ensino 

e aprendizagem da geometria e os rumos da pesquisa sobre o ensino de geometria plana no 

ensino médio com softwares de geometria dinâmica. 

Nessa perspectiva, observamos o movimento histórico do objeto de investigação 

considerando o modo de produção no qual a sociedade se encontra, ou seja, um sistema de base 

                                                
12Entendemos o software como recurso didático, pois trata-se de um artefato criado para mediar o processo de 

ensino e aprendizagem. Por se tratar da atividade docente, a compreensão é que as ações referentes a ela são 

mediadas por instrumentos físicos ou ferramentas direcionadas para a transformação dos objetos e orientados 

externamente, os recursos didáticos. Estes configuram uma relação de mediação entre o homem e o mundo em que 

vive. Assim, entendemos o recurso didático como um meio auxiliar que medeia o processo de ensino e 

aprendizagem (PEIXOTO, 2011). 
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capitalista. Nosso olhar sobre o movimento histórico de constituição do objeto de pesquisa está 

respaldado na perspectiva dialética que acredita ser a tecnologia um construto social, histórico 

e, por isto, fruto de múltiplas determinações.  

 Iniciamos com a apresentação dos aspectos históricos, culturais e sociais que 

demarcaram o surgimento da Educação Matemática como campo científico. Em seguida, 

abordamos o desenvolvimento do pensamento geométrico e seu ensino no âmbito escolar como 

parte do currículo das escolas brasileiras. 

Essa compreensão histórica contribuiu para a realização da análise das abordagens 

pedagógicas adotadas por aqueles que defendem a informática como recurso didático dentro 

das pesquisas brasileiras em Educação Matemática que debatem acerca dessa temática. Para 

isso, realizamos inicialmente breve histórico da Educação Matemática enquanto campo 

científico. 

 

1.1 Educação Matemática: breve histórico 

 

No que diz respeito ao ensino de matemática, existem indícios de ações formativas 

desde a Antiguidade, na República VII de Platão. No entanto, é na Idade Média, bem como no 

Renascimento e na Idade Moderna que essas preocupações se apresentam mais focalizadas. 

Distinguem-se, ainda, outros momentos históricos marcantes que dizem respeito às 

preocupações referentes ao educar matematicamente: a Revolução Industrial em 1767, a 

Revolução Americana em 1776 e a Revolução Francesa em 1789 (D’ AMBRÓSIO, 2004). 

Na atualidade, segundo D’Ambrósio (2004), a identificação da Educação Matemática 

como área da Educação ocorreu na passagem do século XIX para o século XX. À época, os 

estudiosos, diante das necessidades sociais do contexto vivido, buscaram diferentes reflexões 

para compreenderem o papel dessa ciência na sociedade, bem como o entendimento do processo 

de ensino e aprendizagem de diferentes conceitos. 

A Educação Matemática, segundo Fiorentini e Lorenzato (2006), é uma área de 

conhecimento das ciências sociais e humanas que se dedica ao estudo do ensino e da 

aprendizagem em Matemática. Envolve o domínio do conteúdo específico (a Matemática) e das 

questões relacionadas aos processos pedagógicos de transmissão/assimilação e/ou 

apropriação/construção do saber matemático.  

Ao analisar as concepções de D’ Ambrósio (2004) sobre o surgimento dessa área na 

educação, fez-se possível a percepção de quando o processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática se tornou uma preocupação dos estudiosos e uma necessidade social. Sob esse 
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olhar, a identificação da Educação Matemática como área da Educação ocorreu na passagem 

do século XIX para o século XX.  

Inicialmente, os matemáticos preocupavam-se com o ensino eficiente dos conteúdos 

de matemática, sem preocupação com a perspectiva didática. Mas, em 1894, Joseph Kidd 

Ellwood, diretor de uma escola na Pennsylvania, publicou um artigo em que referenda o ensino 

de divisão. Ele cita a necessidade de considerar o aluno como sujeito psicológico, bem como a 

pretensão dos educadores matemáticos ao tratar das questões relacionadas ao ensino de 

matemática. Esse artigo foi publicado na The American Mathematical Monthly, a mesma revista 

em que David Eugene Smith, um dos pioneiros em Educação Matemática, contesta o tipo de 

pedagogia praticada até então (D’ AMBRÓSIO, 2004). 

De conformidade com D’Ambrósio (2004), John Dewey foi o primeiro autor a citar a 

Educação Matemática na perspectiva de reflexão pedagógica. No livro “Psicologia do número” 

(1895), ele manifesta sua posição contrária ao formalismo exacerbado e propõe uma relação 

mais cooperativa entre aluno e professor e uma integração entre todas as disciplinas. 

Para esse autor, as questões pedagógicas e a relação com a prática docente foram 

negligenciadas até o século XIX. Os aspectos relacionados ao ensino de matemática eram de 

competência apenas de matemáticos. D’Ambrósio (2004) assinala que um avanço na Educação 

Matemática como disciplina foi dado por meio dos estudos de Felix Klein, ao indicar que as 

escolas deveriam considerar as bases psicológicas do indivíduo. Para isto, o professor deveria 

considerar o interesse do aluno como parte do processo e apresentar os conteúdos de forma 

mais compreensível (D’ AMBRÓSIO, 2004). 

Dois momentos foram marcantes para o surgimento da Educação Matemática na 

história. O primeiro, durante o Congresso Internacional de Matemáticos em 1908, sob liderança 

de Felix Klein, quando ocorreu o movimento de inserção da Educação Matemática como 

subárea da Matemática e da Educação. O outro, após a segunda guerra mundial, por meio das 

reformas curriculares propostas, principalmente com base teórica ancorada nos psicólogos Jean 

Piaget, Robert Mills Gagné, Jerome Bruner e Burrhus Frederic Skinner (D’ AMBRÓSIO, 

2004). 

Fiorentini e Lorenzato (2006), por sua vez, destacam quatro fases da Educação 

Matemática. A primeira é a fase de gestação da Educação Matemática como campo 

profissional, no início do século XX até o final de 1960. Nessa fase destacaram-se os educadores 

matemáticos com princípios convergentes ao movimento escolanovista e também os primeiros 

manuais didático-pedagógico para ensinar Matemática. No entanto, para os autores, as 

concepções sobre o ensino de Matemática ainda eram frágeis. 
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Naquele momento emergiram pesquisas de natureza qualitativa na área da Educação 

Matemática, além da realização de diversos estudos e eventos destinados à discussão sobre esse 

campo que surgia. Exemplo disso foi a realização do Primeiro Congresso Internacional de 

Educação Matemática, em 1969, em Lyons, na França.  

A segunda fase inicia-se em 1970 até meados de 1980. Nesse momento solidifica-se, 

de fato, a Educação Matemática como campo profissional e científico. No Brasil, isto se deu a 

partir do Movimento da Matemática Moderna que resultou na criação da Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática (SBEM), em 27 de janeiro de 1988. Vale realçar que, nesse período, 

dois aspectos foram marcantes para o contexto: o governo militar e a demanda por formação de 

mão-de-obra qualificada, o que desencadeou ações voltadas à ampliação no sistema educacional 

brasileiro. No âmbito das pesquisas acadêmicas, destacam-se alguns estudos relacionados ao 

ensino, à aprendizagem e ao currículo de Matemática (FIORENTINI; LORENZATO, 2006).  

Cabe sublinhar que os estudos sobre o currículo tinham o propósito de contribuir para 

sua modernização e adaptação às necessidades da época. Visava-se formar sujeitos capazes de 

contribuir para o desenvolvimento tecnológico que atendesse as exigências econômicas do 

momento. Nesse sentido, o intuito do Movimento da Matemática Moderna era aproximar a 

matemática escolar da ciência (PIRES, 2008). 

Nesse período destaca-se a atuação do Grupo de Estudos do Ensino da Matemática 

(GEEM), criado em outubro de 1961, na Universidade Mackenzie em São Paulo. Tinha por 

objetivo capacitar professores conforme as novas orientações curriculares propostas pelo 

Movimento da Matemática Moderna (PIRES, 2008). Faziam parte do grupo professores e 

pesquisadores da graduação e pós-graduação, professores da educação básica, psicólogos e 

pedagogos, além de contar com a parceria da secretaria de Educação do Estado de São Paulo.  

Fiorentini e Lorenzato (2006) destacam ainda que, nessa fase, o movimento de 

modernização do currículo, influenciado pelo Movimento da Matemática Moderna, foi 

motivado pela Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos. Nessa ocasião foi constatada a 

defasagem dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Após a segunda guerra mundial, 

iniciou-se o Movimento na Educação Matemática de reflexão sobre os processos de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos da Matemática. 

A terceira fase, na década de 1980, foi marcada pelo crescente número de educadores 

matemáticos e pesquisas na área, com um total de, aproximadamente, 120 teses e dissertações 

publicadas entre os anos de 1983 a 1990, no Brasil. Neste período, há a criação do primeiro 

programa brasileiro de mestrado na área, na Unesp Rio-Claro, em 1984 (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2006). 
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Na quarta fase, década de 1990, emergiu a necessidade de se organizar uma 

comunidade científica, em função do retorno de alguns educadores matemáticos que foram 

estudar fora do Brasil. Isto refletiu na criação de grupos de pesquisas e de outros programas de 

mestrado e doutorado na área. Surgiram novas linhas de investigação. Entre elas, cabe ressaltar 

as seguintes: informática no ensino de matemática, ensino de geometria e o pensamento 

geométrico, estudos históricos e analíticos do ensino de Matemática, materiais didáticos e meios 

de ensino, Filosofia/História/Epistemologia e saberes docentes sobre a prática pedagógica em 

Matemática (FIORENTINI; LORENZATO, 2006). 

Para Fiorentini e Lorenzato (2006), os fatores determinantes da criação da Educação 

matemática como campo profissional e científico ocorreram por meio de três aspectos: 1) 

preocupação dos educadores matemáticos com a divulgação das ideias matemáticas às 

próximas gerações, tanto aquelas relacionadas à melhoria das aulas, quanto as relacionadas a 

atualização e modernização do currículo de matemática; 2) iniciativas da formação de 

professores para atuação no ensino médio; 3) estudos experimentais realizados por psicólogos 

americanos e europeus no início do século XX sobre o estudo do modo como as crianças 

aprendem Matemática. 

Esse cenário mostra-nos a maneira como foram construídas as bases das pesquisas do 

corpus desta pesquisa. Nesse processo histórico observamos como determinados momentos 

trouxeram reflexos para o pensamento dos pesquisadores que se dedicam às diferentes esferas 

da Educação Matemática. Realçamos aqui o Movimento da Matemática Moderna (MMM) e a 

forma como foi se organizando o ensino da disciplina de Matemática nas escolas, 

especificamente no que diz respeito ao ensino da geometria.  

Na próxima seção, para prosseguir com nossas investigações, seguimos no intuito de 

compreender o ensino da geometria, especificamente da geometria plana. Para tanto, iniciamos 

contextualizando o estudo de alguns registros geométricos de que se têm notícia hoje. Em 

seguida, fazemos uma retrospectiva do surgimento do pensamento geométrico na sociedade 

observando a forma como os conteúdos e as abordagens pedagógicas se desenvolveram em 

diferentes contextos da sociedade. 

 

1.2 Os principais registros geométricos   

 

O percurso histórico do desenvolvimento da Geometria ou do pensamento geométrico 

emerge de antigas sociedades e culturas. Nesse sentido, recorremos aos elementos capazes de 
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nos auxiliar na compreensão do processo de desenvolvimento do pensamento matemático e dos 

reflexos no ensino e na aprendizagem da geometria nos dias atuais.  

A Matemática, como atividade humana, não é uma questão da atualidade. Ela surgiu 

há quatro ou cinco milênios, a partir de práticas vinculadas à vida cotidiana do Homem 

(DAVIS; HERSH, 1989). Para esses autores, a sistematização de atividades vinculadas aos 

conhecimentos matemáticos surgiu no antigo Egito e na Mesopotâmia até difundir-se na 

sociedade greco-romana, modificando-se a cada geração. Ao tomar essa temática como ponto 

de partida para este estudo, podemos considerar que a matemática é uma ciência que se ocupa 

da quantidade e do espaço, ou seja, da aritmética e da geometria.  

Para compreender nosso objeto de estudo, recorremos ao percurso histórico do 

desenvolvimento científico com vistas a resgatar elementos que nos ajudem a compreender os 

aspectos centrais a ele relacionados. A perspectiva dialética contribui para a reflexão do 

movimento de transformação, visto que “a dialética explica a evolução da matéria, da natureza 

e do próprio homem” (GADOTTI, 2006, p. 19). Assim, partimos da origem da Geometria para 

apreender como o uso de recursos didáticos foi se inserindo no contexto atual. 

O entendimento é o que o pesquisador se encontra situado historicamente e “as 

máquinas se incluem no processo histórico das sociedades que as produzem” (VIEIRA PINTO, 

2005, p. 106). Desvelar as percepções de mundo que a elas se encontram consubstanciadas e as 

relações entre os homens que as possibilitaram é o que buscamos para entender os nexos 

presentes, a partir da historicidade do nosso objeto de pesquisa.  

O homem é o único ser vivo capaz de produzir sua própria existência. Graças à escolha 

consciente que tem dos meios a empregar, dos caminhos a seguir, se vê obrigado a inventar. 

Nesse contexto está a técnica, bem como os recursos a que o homem tem de se valer e os modos 

de aproveitar tais recursos. Isto é, ao inventar os meios de produzir a existência, o homem terá 

de descobri-los nos interstícios das propriedades das substâncias presentes em seu momento 

histórico e no jogo das forças físicas. Ao produzir um instrumento, a técnica exprime um 

aspecto lógico da vida que retrata um dos aspectos da dialética material da natureza, isto é, a 

produção material da existência pelo homem (VIEIRA PINTO, 2005). 

Sabemos que o período da pré-história se encontra dividido pelos instrumentos que 

marcaram e se fizeram presentes em determinados contextos históricos. Essa datação era feita 

com base nos achados arqueológicos, nos materiais e instrumentos encontrados. O nome de 

cada época era ligado ao material ou instrumento mais importante em cada uma delas 

(NAVARRO, 2006).  
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A idade da pedra lascada define o período denominado paleolítico, caracterizado pela 

utilização de lascas de pedras para auxílio na alimentação e defesa pessoal, bem como pelo 

desenvolvimento de um sistema de comunicação entre os povos. O período da pedra polida, ou 

seja, o neolítico, é realçado pela definição do formato dos objetos de acordo com o fim que se 

daria a eles, permitindo as atividades de agricultura entre os povos. Nessa época, devido ao 

manejo do solo, houve construções de vasos de cerâmica com argila para acomodação dos 

alimentos e porcelana. Por fim, temos a idade dos metais como o último período referente à 

pré-história. Esse período foi de grande relevância para o desenvolvimento de artefatos de 

metais que, aos poucos, substituíram os instrumentos existentes em períodos anteriores 

(NAVARRO, 2006). 

Esta última fase representou um momento em que o homem pré-histórico desenvolveu 

conhecimentos que lhe permitiram melhores condições de sobrevivência. Podemos citar como 

marco a criação de diversas técnicas para produção de artefatos, por exemplo: facas, martelos, 

machados e outros instrumentos para caça, bem como para a criação de utensílios domésticos. 

Isto foi possível graças ao conhecimento em metalúrgica que permitiu aos povos o 

desenvolvimento de técnicas de fundir e moldar metais como o cobre, o bronze e o ferro.  

A madeira, artefato presente na humanidade desde os tempos mais remotos, permitiu 

aos homens a construção de moradias no período do Bronze. Antes, eles se abrigavam dentro 

de cabanas, cavernas e grutas para se protegerem do frio e do ataque de animais (LOURENÇO; 

BRANCO, 2012). 

Quando o homem começou a explorar técnicas para a construção de sua moradia e a 

desenvolver a agricultura, os egípcios e mesopotâmicos viram a necessidade de se criarem 

meios de medição. Segundo Struik (1992), também se tornou necessário medir o comprimento 

e o volume de alguns objetos. Autores como Boyer (1984), Ifrah (1997) e Struik (1992) afirmam 

que as primeiras unidades de medidas do homem tomavam como referência o corpo humano. 

Em alguns lugares, essa medida se referia ao corpo do rei. As medidas antropométricas eram as 

seguintes: o comprimento da palma, do pé, da passada, a largura da mão e a espessura do dedo. 

Sob essas medidas passaram a construir artefatos geométricos, como réguas e cordas com nós 

para auxiliarem na medição de terrenos e em outros problemas práticos. 

Para Struik (1992), quando se construíam casas, estabeleciam-se regras para que a 

construção fosse feita segundo linhas retas e ângulos retos. O autor chama a atenção para alguns 

termos, como reta e linha. O termo reta relacionava-se ao ato de esticar uma corda e o termo 

linha, ao tecido linho, o que mostra a relação desses termos com as atividades e/ou materiais de 

tecelagem e sua relação com as técnicas de medição. 
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Posteriormente ao período da idade dos metais, surgiu uma nova fase que culminou na 

criação da escrita, por volta de 3000 a.C. Esta possibilitou o registro dos saberes dos povos e a 

comunicação entre eles sem que o tempo pudesse apagá-los. Viu-se a necessidade de os 

conhecimentos desenvolvidos à época serem registrados e transmitidos para outras gerações. 

Por consequência, a escrita propiciou a sistematização e o registro de descobertas geométricas. 

Os primeiros registros em Geometria foram feitos em artefatos, tais como ossos, pedras 

e tábuas de argila, o que dificultava seu transporte e manuseio. Logo depois surgiram os papiros 

na sociedade egípcia. Os papiros eram extraídos de uma planta que se encontrava às margens 

dos rios Tigre e Eufrates e neles foram registrados os primeiros conhecimentos geométricos. 

Isto revela que os povos antigos tinham esses conhecimentos e os utilizavam para resolver 

problemas práticos do dia a dia (BOYER, 1984). Analisando-se a Geometria desde os 

primórdios, encontramos dados relevantes para entender o movimento de sua constituição.  

Já os primeiros registros do homem de que se têm notícia no campo da geometria são 

as tábuas de argila cozida desenterradas na Mesopotâmia, datadas do ano 3000 a.C., no tempo 

dos sumérios. Para Mlodinow (2004), algumas dessas tábuas foram escavadas na região da 

Assíria, nas ruínas de Nippur e Kis, e revelam muito sobre o pensamento matemático babilônico 

da época.  

Há suprimentos de tábuas cuneiformes babilônicas provindas de um período posterior. 

Elas indicam que a geometria desse povo esteve intimamente ligada às situações práticas do dia 

a dia. De acordo com Eves (1992), exemplos concretos indicam que, há cerca de 2000-1600 

a.C., esse povo conhecia regras gerais para o cálculo de áreas13 de retângulos14, triângulos 

retângulos15 e isósceles16, trapézio retângulo17 e do volume do prisma reto com base 

trapezoidal18.  

                                                
13O conceito de área nas figuras planas é a de uma determinada região do plano limitada pelo perímetro. Perímetro 

é o comprimento referente ao contorno de uma figura (LEAL JÚNIOR, 2016, p. 50). 
14 Retângulo é o quadrilátero (quatro lados) cuja propriedade é de possuir os lados opostos paralelos e os quatro 

ângulos interno congruentes. O cálculo da área desta figura é o produto da base pela medida da altura (OLIVEIRA, 

2011).  
15 Triângulo retângulo é um polígono com três lados que possui um ângulo interno com medida igual a 90º. A área 

do triângulo retângulo é calculada pela fórmula: A= (b.h)÷2. Sendo “b” a base e “h” a altura (LEAL JÚNIOR, 

2016). 
16O triângulo isósceles é um polígono com três lados, que possui dois lados e os ângulos da base congruentes 
(OLIVEIRA, 2011). A área do triângulo isósceles é a mesma para o cálculo da área de um triângulo qualquer: 

(b.h)÷2.  
17 Trapézio retângulo é um quadrilátero que possui dois ângulos retos. A área desta figura é: A= [(B+b)x h]÷2, 

sendo “B” a base maior, “b” a base menor e “h” a altura. (OLIVEIRA, 2011).  
18 Prisma é o sólido delimitado por faces que são planas. As faces laterais são paralelogramos e as bases são 

polígonos congruentes. O prisma de base trapezoidal é aquele cujas bases formam trapézios e seu volume é 

calculado pela fórmula: V= (AT).h, onde “AT” é a área do trapézio e “h” é a altura do prisma (OLIVEIRA, 2011). 
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O autor esclarece que os principais registros da geometria egípcia estão em pedras e 

papiros. Conhecemos a matemática egípcia por duas fontes: os papiros de Rhind e Moscou 

datados de, aproximadamente, 1850 a.C. e 1650 a.C. Os de Rhind hoje se encontram no museu 

britânico e os de Moscou no museu de Belas Artes em Moscou (MLODINOW, 2004; EVES, 

1992). Dos 110 problemas presentes nos papiros, 26 são de geometria e remetem a fórmulas de 

mensuração para o cálculo de áreas de terras e volume de celeiros. Acredita-se que o clima 

extremamente seco do Egito e o fato de as tábuas de argila cozida dos babilônios serem 

imperecíveis contribuíram para a resistência dos registros ao impacto do tempo.  

Entretanto, o mesmo não se pode afirmar acerca dos registros dos chineses e indianos, 

já que utilizavam materiais perecíveis e, em função de fatores políticos, muitos registros se 

perderam (EVES, 1992). 

De acordo com Boyer (1974), quanto aos registros da geometria grega relacionados ao 

período de 600 a.C. a 450 a.C., são repletos de incertezas. Muitos artefatos utilizados para o 

registro não foram preservados com o tempo. Tais dados evidenciam a relevância deste 

exercício de reflexão, com o intuito de avançarmos nesta temática. Na perspectiva de 

compreensão dos aspectos históricos, seguiremos nesse movimento de constituição do 

pensamento geométrico na história do homem para buscar o entendimento das contradições que 

engendram e permeiam o pensamento em questão. 

 

1.3 A Geometria: breve percurso histórico 

 

Para iniciar este percurso, tomamos como apoio estudos de historiadores que, ao longo 

da constituição da Educação Matemática, foram referência na busca para se compreenderem os 

principais marcos de constituição histórica desta ciência. Neste sentido, a Geometria é tida 

como o campo de estudo da Matemática que se dedica a investigar os conceitos e as 

propriedades das formas das figuras no plano (geometria plana) e dos sólidos geométricos 

(geometria no espaço). Em Roque (2012) temos que a palavra “geometria” pode ser traduzida 

como “medida da terra”; assim, “geo” significa “terra” e “metria” significa “medida”. Isto nos 

remete à ideia de que o surgimento desse termo esteja ligado à agrimensura. 

Segundo Eves (19992), as primeiras manifestações de uso de conhecimentos 

geométricos são mais antigas do que a escrita; elas surgem na antiguidade. Entretanto, estudos 

mostram que o pensamento geométrico teve conotações diferentes em períodos diferentes de 

seu desenvolvimento. O autor chama a atenção para o fato de que as primeiras percepções do 

homem sobre a geometria são muito antigas e surgiram por meio da observação de situações do 
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cotidiano e sua representação. Nelas é possível reconhecer figuras físicas, comparar formas e 

tamanhos. 

Esse historiador apresenta cinco períodos do percurso histórico da geometria, sendo: 

geometria subconsciente ou empírica/intuitiva; geometria científica; geometria demonstrativa; 

geometria grega primitiva/axiomática e geometria grega posterior. Nossa busca por 

compreender o papel da Geometria e seus enlaces com a história humana motivou-nos a realizar 

uma compreensão histórica de cada um desses períodos, como discutiremos nas seções a seguir. 

 

1.3.1 A geometria subconsciente ou empírica/intuitiva 

 

Ao partir do pressuposto de que, inicialmente, o homem considerava as situações 

relacionadas a problemas de seu cotidiano, entendemos que a geometria surge mediante 

situações concretas do indivíduo na antiguidade. Essa geometria foi denominada por Eves 

(1992) de Geometria subconsciente utilizada pelo homem primitivo. Destaca que, nesse 

período, a arte primitiva deu início ao desenvolvimento geométrico posterior. 

Para Boyer (1974), mesmo não possuindo documentos para análise dos aspectos 

específicos da matemática, é possível observar que os desenhos e figuras do homem neolítico 

(8000 a.C. - 5000 a.C.) sugerem rudimentos de relações espaciais. Além disto, em seus 

utensílios domésticos, como potes, cestas e tecidos, era possível notar a presença de ideias 

matemáticas.  

 Hall (2015) esclarece que o surgimento da geometria acontece no período de 8.000 

a.C. e 5.000 a.C., nas civilizações antigas: Mesopotâmia e Egito. A existência dos rios Tigre e 

Eufrates na Mesopotâmia e do Nilo no Egito possibilitou que os grupos sociais se instalassem 

nessas regiões e desenvolvessem atividades ligadas à agricultura e à criação de animais. Essas 

atividades exigiam o conhecimento de noções do cálculo de área e raciocínio geométrico.  

Em um dos livros de Heródoto (século V a.C.) consagrados aos povos egípcios há a 

menção a palavra “geometria”. Nesse livro, Heródoto cita que os egípcios revelaram a partilha 

da terra por igual entre todos, feita pelo rei, com a condição de que lhe fosse atribuído um 

imposto dessa repartição. Mas, como o Rio Nilo cobria parte de um lote quando havia 

inundações, era preciso medir qual pedaço de terra o proprietário havia perdido, de modo a 

recalcular o pagamento devido. Nas concepções de Heródoto, isso teria dado origem à 

geometria (ROQUE, 2012). Assim, na perspectiva defendida por Heródoto, a Geometria surgiu 

no Egito dada a necessidade que se tinha de realizar medições de terras após cada inundação 

anual ocorrida no vale do rio Nilo. Outra compreensão se origina nas ideias do filósofo grego 



35 

 

Aristóteles. Este acreditava na existência de uma classe sacerdotal com lazeres e rituais no 

Egito, o que exigia o estudo da Geometria (BOYER, 1974).  

Esse exercício nos leva a observar que os diferentes grupos sociais possuíram 

elementos relativos às primeiras noções dos entes geométricos. Os historiadores citados 

sublinham algumas dessas civilizações. Entretanto, esses aspectos suscitam a reflexão sobre 

aqueles grupos sociais que não pertencem a essas civilizações e também lidavam com situações 

problemas em seu dia a dia. No que concerne aos conteúdos de geometria, observamos que a 

noção de distância foi um dos primeiros conceitos geométricos que surgiram. Isto se deu 

mediante a necessidade do homem em delimitar terras, o que impulsionou as primeiras noções 

de figuras geométricas, como triângulos19, quadrados20 e retângulos. Enquanto isso, outros 

conceitos, como vertical, paralelas21 e perpendicular22 foram desenvolvidos devido à 

necessidade de construção de muros e moradias (EVES, 1992).  

A concepção de curvas, superfícies23 e sólidos talvez tenha sido impulsionada pelas 

observações que o homem fazia do seu cotidiano. Como exemplos de círculo havia a lua, o sol, 

o arco-íris e as sementes das flores. Como uma parábola24, temos o movimento da pedra quando 

arremessada. A corda enrolada tem o formato de uma espiral. Além disso, alguns ovos de 

pássaros se assemelham a uma elipsoide de revolução25. Troncos de árvores são cilindros 

circulares26. Os corpos de homens e animais, bem como conchas, flores e folhas sugerem a ideia 

de simetria27. A noção de volume surge por meio da existência de recipientes para conter 

líquidos e outras mercadorias (EVES, 1992). Na teoria de Boyer (1974) e Eves (1992), o 

surgimento da geometria antiga está ligado às experiências empíricas dos egípcios pautadas na 

intuição. 

Uma contraposição dessa perspectiva é feita por Roque (2012) ao mostrar que algumas 

perspectivas históricas relacionadas à Matemática evidenciam, muitas das vezes, uma 

                                                
19Triângulo é um polígono que possui três lados e três ângulos. Podem ser classificados quanto aos lados e quanto 

aos ângulos (OLIVEIRA, 2011). 
20 É um quadrilátero que possui todos os lados e ângulos iguais (OLIVEIRA, 2011). 
21Duas retas são paralelas se pertencem ao mesmo plano e estão sempre numa mesma distância uma da outra 

(GOMES, 2018). 
22 Duas retas são perpendiculares são se são concorrentes e formam um ângulo reto (GOMES, 2018). 
23 Superfície é a parte exterior dos corpos. 
24 Seja um ponto F (foco) e uma reta d (diretriz) de um plano, o ponto F não pertence à reta d, o conjunto dos 
pontos desse plano equidistantes de d e F, denomina-se Parábola” (PAIVA, 1999, p. 378). 
25 Elipsóide de revolução é a rotação de uma elipse sobre um de seus eixos (MONICO, 2019).  
26 Cilindro é o sólido formado por infinitos segmentos de reta, de extremidades em dois círculos dados e paralelos 

a uma reta s qualquer. Neste caso, os círculos são as bases, os segmentos paralelos a reta s com extremidades na 

circunferência formam a geratriz (OLIVEIRA, 2011). 
27A simetria é a semelhança exata de uma forma em torno de um eixo de simetria, ou de um ponto ou em torno de 

um plano (ALVES, 2014, p. 27). 
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compreensão superficial. A autora assim exemplifica mediante a afirmação de que a 

Matemática egípcia era de cunho prático e utilitário. Ao observar os registros dessa civilização, 

compreendemos que, nos papiros encontrados, havia compilações de problemas que mostram 

controvérsias. Estas, por sua vez, estão voltadas para questões abstratas a serem solucionadas 

por meio de formalizações e generalizações que vão além das situações do cotidiano. 

 

1.3.2 Geometria científica 

 

Para alguns historiadores a compreensão da Geometria como ciência teve início por 

volta de 600 a.C., quando o homem se tornou capaz de “ordenar problemas geométricos práticos 

em conjuntos tais que os problemas de um conjunto podiam ser resolvidos pelo mesmo 

procedimento geral” (EVES, 1992, p. 03). A partir daí, chegou-se à noção de lei ou regra 

geométrica, e por meio de observações relativas ao tamanho de objetos e suas relações 

espaciais, deu-se início ao anúncio de algumas propriedades e relações gerais. 

Entretanto, não existe “documentação confiável que possa estabelecer a transição da 

matemática mesopotâmica e egípcia para a grega” (ROQUE, 2012, p. 94) e sequer é possível 

afirmar se houve uma continuidade entre elas. Para alguns autores, as contribuições dos 

egípcios e babilônios para a Matemática limitaram-se a fornecer aos gregos uma coleção de 

fatos matemáticos baseados no concreto e em regras práticas (MLODINOW, 2004; EVES, 

1992; HALL, 2015). 

 Hall (2015) afirma que tanto a geometria da Índia, Mesopotâmia e Egito, quanto a da 

China e também a do Império Inca é considerada preliminar, inicial, intuitiva e experimental e 

que a geometria axiomática ou demonstrativa começou na Grécia, num período histórico 

subsequente a esse. Porém, existe uma contraposição dessas ideias que consideram o 

conhecimento geométrico dos egípcios e babilônios apenas como utilitário. Este é um relato 

tradicional da história da matemática, que caracteriza a matemática dos babilônicos e egípcios, 

sustentada em cálculos e algoritmos, e a matemática dos gregos, pautada em argumentação e 

demonstrações consistentes. Para Roque (2012), esses relatos influenciaram o modo como a 

geometria grega foi escrita e reproduzida.  

Essa autora argumenta que os Egípcios e Mesopotâmicos também possuíam certa 

lógica, abstração, formalidade e generalização em seu conhecimento matemático. 

Reconhecemos que não o fizeram como os gregos, mas não se trata apenas de uma matemática 

de cunho utilitarista. De acordo com Roque (2012), esse pensamento pode revelar um tipo de 
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anacronismo; a busca por generalidade e universalidade que caracteriza a cientificidade das 

nossas práticas pode ser encontrada na matemática egípcia de modo distinto.  

A autora exemplifica essa questão ao observar o problema 25 do papiro de Rhind, 

sobre a “aha” (número/quantidade). Esses eram procedimentos para encontrar uma quantidade 

(desconhecida) a partir de uma relação com um resultado conhecido. Esse problema integra 

uma lista que contém diversos outros do mesmo tipo, resolvidos com a mesma técnica e 

procedimento geral de resolução. Atualmente, esse tipo de problema é resolvido utilizando-se 

a lógica e a linguagem algébrica.  

Roque (2012) reflete ainda sobre a questão relacionada à dicotomia entre o que se 

considera pensamento concreto e abstrato. A ideia de concreto corresponde ao contexto externo 

e o abstrato ao campo interno dos elementos matemáticos. Nessa direção, a autora afirma que 

separar o pensamento abstrato da experiência pode ser um vício herdado do pensamento grego 

de ver e conceber a matemática; talvez, por isto tenhamos o hábito de classificar a matemática 

de cada cultura com base em sua proximidade ou distância das necessidades utilitárias.  

Em nossa percepção, as mudanças do pensamento matemático das antigas civilizações 

foram relevantes para o desenvolvimento do pensamento geométrico. Isto pode ser percebido 

ao constatarmos o movimento histórico da organização do conhecimento científico pautado em 

leis, regras, axiomas, proposições e corolários herdados de diferentes influências de sociedades 

e culturas antigas. 

  

1.3.3 Geometria demonstrativa: o raciocínio dedutivo 

 

No final do segundo milênio a.C., as mudanças políticas e econômicas promoveram 

alteração nas atividades das sociedades Egípcias, da Mesopotâmia e também dos gregos.  

Para Boyer (1974), a matemática dos antigos gregos foi impulsionada em função de 

sua localização geográfica – proximidade dos principais vales de rios – e do comportamento 

questionador de muitos de seus matemáticos. Segundo o autor, para alguns historiadores, os 

gregos transformaram a geometria empírica ou científica dos egípcios e babilônios antigos em 

uma geometria demonstrativa. Ou, como afirma Hall (2015), a valorização formal da lógica foi 

conhecida na Grécia muito antes de qualquer outra civilização de que se tenha conhecimento.  

No entanto, Struik (1992) traz elementos que questionam esta percepção. Para ele os 

egípcios resolviam situações problemas relacionados à medição, além de utilizarem fórmulas 

para o cálculo dos volumes dos sólidos (cubos, paralelepípedo e cilindro circular), concebidos 
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como recipientes. Outro exemplo são os textos do 3º milênio do último período dos sumérios, 

que revelam serem os povos mesopotâmicos possuidores de habilidades para o cálculo.  

 Roque (2012) realça que o conhecimento geométrico dos egípcios e mesopotâmios 

não era apenas empírico, uma vez que eles também possuíam um espírito investigativo ao 

fazerem generalizações, formalizações e abstrações. A autora relata que os tabletes da babilônia 

possuíam problemas de completar quadrados geometricamente, o que sugere o estudo de 

formas, áreas e volumes.  

Nos tabletes dos babilônios e nos papiros egípcios observamos ainda o 

desenvolvimento da escrita dos sumérios no quarto milênio a.C. Neles existem informações 

sobre o tipo de geometria da época. Os egípcios registravam nome de pessoas, lugares, bens e 

quantidades associadas às necessidades administrativas e os babilônios resolviam problemas 

sobre áreas e formas. O modo como esses povos faziam cálculos era baseado nos sistemas de 

numeração que eles utilizavam. 

O citado autor (2012) realça que o próprio conceito de número implica um tipo de 

abstração. A ação de contar é concreta, mas o uso de números para expressar quantidades iguais 

de coisas distintas é um procedimento abstrato. Logo, é preciso relativizar a afirmação de que 

as matemáticas dessa época eram voltadas apenas para a resolução de problemas utilitários. 

“[...] a matemática antiga não era puramente empírica nem envolvia somente problemas 

práticos” (ROQUE, 2012, p. 39). 

Como vimos em Roque (2012), não é possível afirmar que houve uma evolução única 

da matemática ao longo dos anos. Mas, observamos a existência de diferentes práticas que 

podem ser chamadas de “matemáticas”. Assim se construiu um mito enfatizando-se os gregos 

como os primeiros povos a realizar formalizações, generalizações e abstrações. Todavia, a 

busca pela generalidade e universalidade pode ser encontrada na matemática de outras 

sociedades. Não se trata apenas de uma geometria utilitária, uma vez que até mesmo “o 

desenvolvimento do conceito de número, apesar de ter sido impulsionado por necessidades 

concretas, implica um tipo de abstração” (ROQUE, 2012, p. 39). 

Cabe considerar que, mesmo não existindo fontes primárias que permitam analisar o 

desenvolvimento da geometria grega antiga no século VI a. C., a história da matemática atual 

registra dois gregos que se sobressaíram no desenvolvimento da geometria: Pitágoras e Tales 

de Mileto. Pesquisadores como Boyer (1974), Eves (1992), Mlodinow (2004) reforçam essa 

ideia ao justificarem as viagens que esses gregos fizeram aos antigos centros de conhecimentos 

e o contato com informações de outras sociedades. Ambos aprenderam geometria no Egito. Foi 

lá que Tales conseguiu mostrar aos egípcios como calcular a altura da pirâmide através das 
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propriedades dos triângulos semelhantes (MLODINOW, 2004). Acredita-se que a proposição 

que hoje conhecemos por Teorema de Tales pode ter sido aprendida em uma das viagens de 

Tales à Babilônia. Boyer (1974) enfatiza a possibilidade de que o próprio teorema de Pitágoras 

tenha vindo dos Babilônios e que a justificativa de seu nome tenha se originado no fato de os 

pitagóricos terem sido os primeiros a demonstrar isto. 

Tales morou no Egito por um período e retornou a Grécia, dando início a aplicações 

dos métodos dedutivos da filosofia grega, baseando-se em raciocínios lógicos. Outro fato 

relevante sobre Tales diz respeito à criação da escola Jônica28. Além disso, distingue-se por ser 

o primeiro matemático a considerar o conceito de congruência das figuras espaciais e a calcular 

a altura da pirâmide egípcia. Acredita-se ainda que suas demonstrações dos teoremas 

geométricos contribuíram com a obra de Euclides (MLODINOW, 2004).  

Ao trazer esses aspectos apresentados pela história da matemática, iniciamos o 

exercício de pensar a maneira como foram se construindo o pensamento geométrico e seus 

reflexos no que vemos hoje. Nossa surpresa foi, nesse momento, encontrar o confronto entre 

duas faces de uma história que se propagou em espaços formativos, de que a lógica dedutiva 

era oriunda apenas de determinas sociedades. 

 

1.3.4 Geometria grega primitiva e axiomática material 

 

Esse período é marcado pela contribuição de Pitágoras de Samos (580-500 a.C.), outro 

geômetra grego que se destacou com base nos estudos de alguns conceitos geométricos 

desenvolvidos por Tales de Mileto. Pitágoras é muito conhecido por ter sido o precursor da 

escola Pitagórica, considerada uma irmandade que se dedicava aos estudos de Filosofia, 

Matemática e ciências naturais (EVES, 1992). 

Como contribuição à geometria, essa escola desenvolveu as propriedades das retas 

paralelas para provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos 

retos. Além disso, contribuiu para a álgebra geométrica grega e para a teoria das proporções 

utilizadas no desenvolvimento das propriedades das figuras semelhantes. Ademais, dedicaram-

                                                
28 A escola jônica foi uma escola filosófica grega, fundada por Tales de Mileto, em Mileto (Jônia) entre VI e V 

a.C. (BOYER, 1974; EVES, 1992). 
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se aos estudos sobre os poliedros regulares29 (tetraedro30, cubo31 e icosaedro32) e encontraram a 

incomensurabilidade do lado e da diagonal do quadrado (EVES, 1992).  

Em Hall (2015) tem-se que os seguidores de Pitágoras foram Hipócrates de Chios 

(autor da demonstração mais antiga conservada do teorema da quadratura33), Eudoxo (pioneiro 

da trigonometria esférica34), Demócritus (460-370 a.C.), Platão (429-347 a.C.) e Eudoxo de 

Cnidos (que calcularam quantias, como volume de pirâmides).  

Nas análises de Eves (1992), Proclus atribuiu a Pitágoras duas descobertas 

matemáticas: a construção dos sólidos regulares e a teoria das proporcionais. Para esse autor, 

apesar de algumas dessas informações terem sido conhecidas pelos babilônios, acredita-se que 

os aspectos dedutivos da geometria foram explorados e aprimorados pelos pitagóricos. 

Uma contraposição a esse entendimento histórico é feita por Roque (2012). Para essa 

autora, a história da matemática analisa as contribuições da escola pitagórica entre os períodos 

de Tales e Euclides. Muitas referências consideram Pitágoras como um dos primeiros 

matemáticos gregos, mas a autora chama a atenção para outras perspectivas de análises que 

questionam esse entendimento. Isto ocorre porque a geometria era ensinada em Atenas em 

períodos anteriores e muitos atenienses, provavelmente, participaram de debates sobre o papel 

da matemática na formação geral do povo grego. 

Já nos estudos de Platão há evidências da existência de um ambiente voltado para a 

discussão de problemas geométricos, em data anterior a sua obra; com base em outras fontes, 

nos escritos desse estudioso deduz-se intensa prática geométrica, na primeira metade do século 

IV a.C. (ROQUE, 2012).  Ainda que, no século V a.C., o pensamento geométrico e técnico já 

                                                
29Poliedros regulares são poliedros convexos, cujas faces são polígonos regulares iguais e todos os vértices 

concorrem o mesmo número de aresta (LIMA et al., 1998). 
30 Tetraedro é uma pirâmide de base triangular, onde todas as faces são triângulos equiláteros. Possui quatro 

vértices, seis arestas, quatro faces e a soma dos ângulos de todas as faces é 720º (OLIVEIRA, 2011). 
31 O cubo é um paralelepípedo cujas dimensões são iguais. Possui oito vértices, 12 arestas, seis faces e a soma dos 

ângulos de todas as faces é 2160º (OLIVEIRA, 2011). 
32 É um poliedro regular de 20 faces, compostas por triângulos equiláteros. Além das 20 faces, possui 12 vértices 

e 30 arestas (OLIVEIRA, 2011).  
33 Quadrar uma região poligonal significa traçar somente com régua não graduada e compasso um quadrado cuja 

área seja igual a área dessa região poligonal. Acredita-se que o interesse dos gregos em problemas que envolva 

quadratura tenha surgido da quadratura do retângulo. Hipócrates de Chios realizou a quadratura de certas lúnulas- 

região plana compreendida entre dois arcos de círculos, cujas convexidades são voltadas para o mesmo lado em 
que se interceptam. Os estudos de Hipócrates sobre as lúnulas foram tentativas de se realizar a quadratura do 

círculo o que, de fato, foram construídas de tal maneira que sua geometria permitia de se fazer a sua quadratura 

(PÉTIN, 2013). 
34 A trigonometria é a parte da Matemática que se dedica ao estudo das funções trigonométricas e da resolução dos 

triângulos. A trigonometria esférica é um dos eixos da trigonometria que estuda os triângulos situados em uma 

superfície esférica, os triângulos esféricos. É, pois, essencial ao estudo de Astronomia de posição, Cartografia e 

da Geodésia Elementar (ARANA, 2006).  
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estivesse desenvolvido, não há como saber se os pitagóricos contribuíram para isto, pois “a 

geometria grega começou antes deles e continuou depois” (ROQUE, 2012, p. 99).  

Fato marcante na história da geometria diz respeito à organização de um registro que 

tivesse proposições matemáticas. Por volta de 300 a.C., em Alexandria, Euclides produziu um 

livro intitulado Elementos. Trata-se de um dos livros mais editados e traduzidos pelo homem, 

depois da bíblia. Seu caráter didático contribuiu para que as ideias se difundissem, tornando-se 

fonte de consulta pelos matemáticos por anos. A primeira versão impressa data do século XV, 

em 1482 (EVES, 1992). 

A obra consiste em treze volumes, sendo que os volumes de 1 a 4, 6 e 11 a 13 abordam 

conceitos de geometria e os demais de proporção e aritmética (HALL, 2015; BOYER, 1974; 

MLODINOW, 2004). Esse livro é composto de 465 proposições sobre conteúdos de geometria 

plana, geometria espacial, teoria dos números e álgebra geométrica grega. Euclides formulou 

23 definições, cinco postulados geométricos e cinco postulados adicionais que chamou de 

noções comuns.  

O primeiro volume inicia com 23 definições dos entes fundamentais da geometria: 

ponto35, reta36, ângulo37, superfície38 e outras. Em seguida, consta uma lista de postulados, 

afirmações sobre as propriedades dos objetos aceitas sem demonstração. Na sequência são 

apresentados os axiomas. 

 

1.3.5 Geometria grega posterior 

 

Conforme apresentamos anteriormente, Euclides teve papel importante no 

desenvolvimento da Matemática até o século XI. Embora Os Elementos sejam um registro 

relevante de conceitos da matemática e que foram compilados até então, é necessário observar 

outras contribuições na geometria dada a construção de vários tratados e nomes que 

contribuíram para o desenvolvimento desses conceitos. (MLODINOW, 2004).  

As construções contidas em Os elementos foram efetuadas com régua e compasso, 

embora, Arquimedes tenha utilizado outros métodos que marcaram a geometria grega e 

                                                
35Segundo Euclides (2009), ponto é aquilo de que nada é parte. Em Oliveira (2011), vemos que o ponto é nomeado 

com a letra maiúscula do alfabeto. É, também, uma das noções primitivas da geometria plana, assim como reta e 
plano. 
36 De acordo com as definições de Euclides (2009), dois pontos distintos determinam uma única reta e dados dois 

pontos distintos do espaço, existirá apenas uma reta que os contém. Em Lima et al. (1998), vemos que reta é uma 

linha que está deitada igualmente sobre todos os seus pontos. É nomeada pela letra minúscula do alfabeto.  
37 Ângulo é a região limitada por duas semirretas de mesma origem. As semirretas são os lados dos ângulos e a 

origem comum entre elas é o vértice do ângulo (BIGODE, 2000). 
38 Superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura (EUCLIDES, 2009). 
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inauguraram uma tradição alternativa a esse livro. Em Roque (2012), tem-se que os registros 

de Arquimedes são marcados pela necessidade de comunicar novas descobertas relacionadas à 

resolução de problemas e não ao uso de um método axiomático. Outro aspecto relevante foi o 

fato de ele conseguir uma aproximação da medida do círculo, ao estimar o valor de π, sendo 

3(
10

71
)<π<3(

10

71
). Também se dedicou ao estudo das grandezas, hoje conhecidas como Axioma 

de Arquimedes (PÉTIN, 2013). 

Arquimedes é considerado um dos matemáticos mais conhecidos do período pós-

euclidiano. Seus estudos foram tão importantes quanto os de Euclides. Ainda para Roque 

(2012), o nome mais citado na história da geometria é o de Euclides, mas outros autores 

brilhantes escreveram acerca de assuntos relevantes, embora seus nomes não sejam abordados 

com tanta ênfase. Por exemplo: 

- Apolônio (c. 225 a.C.) que definiu pela primeira vez a parábola, hipérbole e elipse39 

e seguiu o estilo formal dos Elementos até mesmo nos enunciados de algumas proposições. 

- Heron de Alexandria (c. 75 d.C.) que estudou a mensuração plana e sólida de figuras 

geométricas.  

- Menelau (c. 100 d.C.) e Cláudio Ptolomeu (c. 85 d.C.) que contribuíram para a 

elaboração de conceitos da Trigonometria. 

- Papus de Alexandria (c. 350 d.C.) cujas produções evidenciam uma continuação ou 

complementação às obras de Euclides, Arquimedes e Ptolomeu. 

É relevante apresentarmos ainda outro período da história da Geometria marcado pelo 

seu declínio. A partir do ano 146 a.C., a Grécia tornou-se província de Roma e o conhecimento 

científico entrou em declínio. Em seguida, houve a queda do império Romano marcado pela 

crise no mercado de escravos. Esse momento na história teve como consequência a ausência 

dos conhecimentos que os gregos desenvolveram até então, mas a matemática dos povos hindus 

e árabes continuou se desenvolvendo.  

                                                
39 Tomando “e” e “g” como duas retas concorrentes num ponto “V” e não-perpendiculares. Se considerarmos a 
reta “e” fixa e girarmos em 360º a reta “g” em torno de “e”, mantendo constante o ângulo entre elas, obtemos uma 

superfície cônica. Deste modo, a reta “g” delimita duas superfícies circulares infinitas que são simétricas, separadas 

pelo vértice V, que também são chamadas de folhas. Todas as intersecções formam a diretriz. Sejam , ,  

planos transversais. Se  é paralelo a uma e somente uma das geratrizes, o lugar geométrico dos pontos que 

estão na intersecção da região cônica com  é uma parábola. Quando  é paralelo ao eixo “e”, seccionando as 

folhas do cone, o lugar geométrico dos pontos que estão na intersecção da região cônica com  é uma hipérbole. 

Quando o plano  é oblíquo ao eixo “e”, cortando apenas uma das folhas da superfície cônica, o lugar geométrico 

dos pontos que estão na intersecção da região cônica com  é chamado de elipse (SOUZA, 2014). 
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Para Roque (2012), a compreensão da matemática como conhecimento superior 

oriundo dos gregos é tida com base em dois aspectos: a exaltação do caráter teórico da 

matemática grega ancorada no método axiomático empregado por Euclides e a depreciação das 

matemáticas da antiguidade tardia (aproximadamente 284 - 750) e da Idade Média (século V a 

XV). Para essa estudiosa, o mito da ciência como saber puramente greco-ocidental enaltece a 

matemática pura por seu caráter teórico e formal. No entanto, desmerece os trabalhos da idade 

média, em particular dos árabes, que não foram apenas tradutores de registros na Idade Média. 

Eles também contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento em Álgebra. 

O movimento histórico do desenvolvimento da geometria que apresentamos até esta 

seção permite observar a maneira como os conceitos foram sendo elaborados, apropriados e 

reformulados pelo homem ao longo de diferentes contextos históricos, políticos e econômicos. 

O entendimento é o de que, por meio desse olhar, podemos apreender os nexos entre a geometria 

e a realidade, as conexões internas dos fatos, os principais desenvolvimentos científicos e suas 

contradições inerentes ao objeto dessa pesquisa (LEFEBVRE, 1983). 

Este exercício é necessário para compreendermos os processos que permeiam o 

desenvolvimento do ensino da geometria no Brasil, como aconteceu sua junção com a 

Aritmética e a Álgebra e alguns elementos para o entendimento da criação do currículo de 

matemática das escolas. Esta é uma exigência do decreto n. 18.564 de 15 de junho de 1929 que 

criou a disciplina de Matemática nas escolas de educação básica. 

 

1.4  História da Geometria no Brasil 

 

No exercício de compreender como se estabelece o uso de recursos didáticos no ensino 

dos conteúdos de geometria em ambientes escolares, levamos em conta os aspectos históricos 

do ensino da geometria no contexto brasileiro. Para tanto, realçamos o processo de construção 

como parte do currículo de matemática das escolas brasileiras. Baseamo-nos em Davis e Hersh 

(1989), Meneses (2007), Kopke (2006), Sena e Dorneles (2013) e Wagner Valente (1999), vez 

que trazem reflexões sobre esta temática.  

A influência da Matemática nas questões relacionadas à guerra, inicialmente, era 

pequena. Escribas matemáticos a utilizavam para fazer cadastros e promover o alistamento 

militar. Os contadores se valiam para registrar materiais e pagamentos. Além disso, contribuía 

para os conhecimentos em cartografia e navegação (DAVIS; HERSH, 1989). 

Sob o olhar de Davis e Hersh (1989), havia uma crença de que a guerra moderna tenha 

se iniciado com Napoleão. Devido ao interesse dele pela matemática, teria promovido a 
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intensificação do uso desses conhecimentos nas questões relacionadas à guerra. Nesse cenário, 

foram surgindo outros matemáticos. Durante a revolução francesa constam nomes de 

estudiosos, como: Joseph-Louis Lagrange, Marquês de Condorcet, Gaspard Monge, Pierre 

Simon Laplace, Adrien-Marie Legendre e Lazare Nicolas Marguerite Carnot. Este último foi 

ministro da marinha no ano de 1792. Monge foi o autor de um livro que retratava a fabricação 

de canhões. Monge e Fourier acompanharam Napoleão em suas campanhas na Itália e Egito 

(DAVIS; HERSH, 1989). 

Ainda de acordo com esses autores, a segunda guerra mundial expressa outro momento 

em que os conhecimentos matemáticos foram adotados para obtenção de vantagens. Tais 

conhecimentos foram utilizados no exército, na marinha, na aeronáutica e nos laboratórios 

governamentais dedicados à pesquisa. Alguns dos estudos envolviam aerodinâmica, 

hidrodinâmica, balística, criação do radar, da bomba atômica, dos computadores, criptografia, 

serviços de espionagem, fotografias aéreas, meteorologia, ecometria e teoria dos foguetes.  

Após a segunda guerra mundial, com a guerra fria, houve o lançamento do primeiro 

satélite artificial, o Sputnik. Essa ação foi realizada pelos soviéticos, o que fez os americanos 

sentirem a necessidade de aprimorar conhecimentos em matemática. O presidente à época, John 

Kennedy, lançou a meta de levar um ser humano à lua, como forma de garantir a supremacia 

no espaço. Assim, muitos matemáticos foram contratados para atender a demanda do momento, 

tal como se deu na indústria de desenvolvimento de computadores (DAVIS; HERSH, 1989). 

No contexto do uso da matemática em situações relacionadas às guerras, surge a 

emergência de conteúdos dessa disciplina na formação dos cidadãos. O ensino de geometria no 

Brasil inicia uma fase. Para Valente (1999), os estudos sobre os conteúdos de geometria no 

Brasil emergiram das necessidades militares. Em 1648, as atividades dos soldados exigiam 

habilidades de acerto ao alvo, organização dos materiais de artilharia e leitura de mapas dos 

campos de batalha. Além disso, os conhecimentos geométricos foram basilares para a 

fabricação de armas. Esses aspectos ilustram que as primeiras práticas pedagógicas de 

geometria de que se têm notícia estão vinculadas à guerra. Como consequência, a partir do 

século XV, começaram a ser fabricadas armas com boa precisão baseadas em conhecimentos 

geométricos (SENA; DORNELES, 2013; VALENTE, 1999). 

É relevante observar que os primeiros livros brasileiros com conteúdos de geometria 

foram escritos por José Fernandes Pinto Alpoim, em 1744. Meneses (2007) esclarece que os 

livros Exames Artilheiros e Exames de bombeiros foram resultado de uma solicitação da Corte 

Portuguesa com o propósito de capacitar os soldados em formação. Destacam-se ainda os cursos 
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de engenharia do exército e as escolas militares que, desde a década de 1730, tinham a 

geometria como objeto principal de estudo (MENESES, 2007). 

O processo de inserção dos conteúdos de geometria nos currículos escolares surge com 

a criação da escola secundária. Cabe ainda distinguir que o papel desses conteúdos na formação 

dos estudantes, principalmente como conhecimento obrigatório para o ingresso nos cursos de 

medicina e nas escolas politécnicas (MENESES, 2007), trazendo reflexos para outras etapas da 

educação básica da época. 

Novo marco aconteceu em 23 de novembro de 1882, quando Rui Barbosa realizou um 

discurso em Sarau artístico no Liceu de Artes e Ofício do Rio de Janeiro. À ocasião ele 

enalteceu o ensino de desenho geométrico enfatizando que, caso o país não se dispusesse a 

oferecer essa disciplina nas escolas, deixaria de acompanhar o avanço industrial do século XIX. 

Assim, em 1889 houve a obrigatoriedade do ensino de desenho técnico e geométrico no Brasil. 

Mas, ambos eram pautados em perspectiva reprodutivista, isto é, valorizavam a reprodução de 

exercícios propostos de maneira mecânica sem observar as relações e propriedades geométricas 

dos objetos estudados (VALENTE, 1999; KOPKE, 2006).  

O decreto n. 981, de 08 de novembro de 1890, deu início à Reforma Benjamin 

Constant. Nela, o ensino secundário, antes pensado conforme modelo do Colégio Pedro II, 

alterou seu programa de estudos adotando uma perspectiva de valorização da apresentação dos 

conteúdos de forma enciclopédica e hierárquica. As disciplinas como Filosofia e Retórica foram 

substituídas por outras, como Astronomia e Sociologia Moral. Grande parte do currículo foi 

reservada à Matemática. Assim, livros didáticos foram escritos no país por alguns professores 

brasileiros que utilizavam essa mesma lógica de tratamento dos conteúdos científicos 

(VALENTE, 2000). 

Tais ideias caracterizaram a perspectiva positivista40 de Augusto Comte, o que refletiu 

na organização didática das aulas e também nos recursos, como o livro didático. Dos autores 

de livros da época, Valente (2000) cita que Alexis Claude de Clairaut (1713-1765) merece 

atenção, vez que demonstra a adoção das ideias de Comte no ensino de matemática elementar, 

                                                
40O positivismo é a corrente filosófica criada por Augusto Comte. Parte da ideia de que tanto os fenômenos da 

natureza como os da sociedade são regidos por leis invariáveis. Assim, valorizam-se os conhecimentos das áreas 

exatas, como: Matemática, Astronomia, Física, Química, Fisiologia e Física Social. A base filosófica do 

positivismo se alicerça no idealismo subjetivo, que considera a consciência do sujeito, suas sensações e 

experiências como a única realidade. A defesa é de que a ideia antecede a matéria. Na perspectiva de Comte, deve-

se buscar a explicação precisa dos fenômenos através da relação dos mesmos e da observação dos fatos, que devem 

ser ligados através de uma teoria. Além disso, reafirma a submissão da imaginação à observação dos fatos e 

defende que outras áreas devem ser estudadas utilizando os mesmos métodos empregados nas ciências naturais 
(TRIVIÑOS, 1987). 
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sobretudo no ensino de geometria. Esse autor esclarece que “Os Elementos de Geometria” de 

Clairaut (1892) são um exemplo de obra escrita de acordo com o modo de Comte considerar a 

geometria, uma ciência pautada na observação.  

Contudo, em 1863, o ministro da França, Victor Duruy, orientou que a geometria 

deveria ser ensinada com base no pensamento de Euclides, isto é, valorizando a demonstração 

e os teoremas. Esse episódio refletiu as mudanças curriculares da Reforma de Benjamin 

Constant.  

Considerando-se a análise de Valente (2000), a constituição da natureza da disciplina 

de Matemática esteve mais ligada a padrões internacionais do que às questões políticas 

brasileiras da época. Esta foi uma das justificativas de as ideias positivistas serem a corrente 

filosófica que mais se propagou no ensino de matemática no Brasil, entre os séculos XIX e XX. 

Isto refletiu nos diferentes momentos da atividade do professor, tais como: escolha da 

metodologia, recursos didáticos, avaliação, perspectiva de mediação. 

Os fatos apresentados ilustram a maneira como as questões econômicas estão 

entrelaçadas nas políticas educacionais. A reflexão acerca desses aspectos pertencentes à 

história da Matemática e, especificamente da geometria, em muitos momentos é impulsionada 

pelos interesses econômicos. Para Davis e Hersh (1989), o mercado têm sido o principal 

consumidor de conhecimentos matemáticos, constituindo uma relação forte entre ele e a 

Matemática. Nesse contexto, os conhecimentos científicos dessa ciência podem representar 

vantagens na tomada de decisão frente àqueles que não a possuem.  

Ante tais fatos históricos, as questões econômicas e políticas não estão descoladas dos 

aspectos pedagógicos inseridos no interior da escola e da sala de aula. Por isto, faz-se necessário 

compreender esses aspectos, pois eles estão relacionados à escolha dos recursos didáticos a 

serem utilizados no ensino dos conteúdos de geometria. Esses aspectos são características que 

permeiam as abordagens pedagógicas adotadas na Educação e, consequentemente, no ensino 

de geometria desenvolvido, as quais consideram as determinações pertencentes a essa tessitura. 

Pensar sobre os conteúdos geométricos e como eles se desenvolveram em diferentes 

contextos históricos e sociais é ponto de partida para o entendimento de outros aspectos 

pedagógicos que permeiam os processos de ensino. O papel da escola é o de democratizar os 

conhecimentos, de modo que se garanta uma formação ampla ao sujeito. Isto ocorre nos 

processos de ensino e aprendizagem.  

Assim os conteúdos resultam do trabalho humano, da produtividade científica de 

muitas gerações, “organizados em matérias de ensino e dinamizados pela articulação objetivos-

conteúdos-métodos e formas de organização do ensino” (LIBÂNEO, 2013, p. 142). A essas 
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gerações encontra-se consubstanciada a perspectiva de uma determinada sociedade, em dado 

momento da história.  

A compreensão histórica apresentada é relevante, pois permite a reflexão sobre o tipo 

de tratamento desses conteúdos geométricos nas diferentes civilizações antigas, bem como as 

necessidades que suscitaram a sistematização deles. Esse movimento nos permitiu pensar sobre 

os demais componentes pedagógicos do processo de ensino-aprendizagem e as concepções de 

educação que regem a relação entre eles. A compreensão dessas concepções fornece um olhar 

sobre o modo como diferentes tendências pedagógicas permeiam a lógica de reflexão daqueles 

que se dedicam a investigar questões que abordam o ensino de geometria plana no brasil.  

O processo de ensino e aprendizagem está intimamente ligado aos objetivos de ensino. 

Os objetivos dos processos de ensino vinculam-se a uma concepção de mundo, de métodos 

investigativos da realidade e da prática pedagógica. Isto é, ao processo didático se sobrepõem 

objetivos e tarefas mais amplos determinados social e pedagogicamente (LIBÂNEO, 2013).  

Por isto, no próximo capítulo apresentamos uma reflexão sobre questões, como: o uso 

de recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem da geometria no Brasil, no contexto 

da influência das tendências pedagógicas no ensino dos conteúdos geométricos e as 

contribuições dos softwares de geometria dinâmica para se pensar no processo de ensino e 

aprendizagem da geometria plana no ensino médio. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS PARA O USO DOS SOFTWARES 

DE GEOMETRIA DINÂMICA COMO RECURSO DIDÁTICO 

 

 

A trajetória da construção dos conceitos geométricos, conforme apresentamos, está 

inserida em diferentes contextos e relacionada a diversos fatores que promoveram o surgimento 

desses conceitos. Neste capítulo, buscamos elementos basilares para a reflexão acerca do uso 

dos recursos didáticos e a contribuição deles para o ensino dos conceitos da Geometria em cada 

contexto marcado por tendências pedagógicas e situações que implicaram decisões didáticas no 

ensino de geometria no Brasil. Esse movimento, por sua vez, visa a compreender o papel do 

ensino por meio de softwares de geometria dinâmica. 

Com base em Libâneo (2013), iniciamos a discussão que diz respeito às teorias da 

educação, às práticas pedagógicas e a suas relações com os contextos econômico, social e 

cultural mais amplos. Faz parte desta reflexão observar como são estabelecidos os objetivos 

educacionais da escola e dos professores; os conteúdos escolares; a relação entre professor e 

aluno, isto é, a existência de “antagonismos e interesses distintos entre grupos e classes sociais 

que refletem nas finalidades e no papel atribuído à escola, ao trabalho do professor e dos alunos” 

(LIBÂNEO, 2013, p. 57). 

Tal como entendem Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), a educação é um fenômeno 

humano e, por isto, tem historicidade. As práticas educativas envolvem sujeitos, conteúdos, 

objetivos, métodos e técnicas que podem articular aspectos contraditórios, por exemplo: 

opressão e democracia, autoritarismo e respeito, conservadorismo e transformação. Isto é, a 

prática educativa não é neutra e as concepções de educação explicam o modo como cada 

sociedade vê e concebe o ato de educar em meio às contradições sociais que enfrenta. Tais 

concepções precisam, pois, ser compreendidas para que possamos pensar no modo como a 

nossa temática está sendo tratada nas pesquisas.  

Dessa forma, buscamos a compreensão das diferentes concepções de educação e, para 

isto, utilizamos a classificação de Libâneo (1985) e Saviani (2008). Estamos cientes de que 

existem outras classificações para as tendências pedagógicas, mas esta escolha justifica-se em 

função da natureza do objeto desta pesquisa e dos limites temporais para a sua conclusão. A 

seguir, apresentamos as principais características destas tendências. 

 



49 

 

2.1 Tendências pedagógicas em educação: ponto de partida para a reflexão 

 

Uma das características marcantes para pesquisar computadores em ambientes de 

ensino e aprendizagem, conforme afirma Sancho (2006), é a versatilidade. O uso do computador 

em espaços formativos pode ocorrer a partir de diferentes concepções de educação. Por isto, ao 

olhar com mais profundidade para as características presentes nas pesquisas que compõem o 

corpus desta investigação, visamos ao questionamento acerca da natureza justificada para tais 

usos no ensino de geometria. Para Sancho (2006), o uso das tecnologias exige mudanças na 

legislação, na formação de professores e nas condições de acesso aos recursos, levando-se em 

consideração, neste processo, a autonomia do professor, o papel do aluno e o contexto social 

em que a escola está inserida, de modo que se permita construir um projeto de formação 

adequada.  

Vale lembrar que a prática educativa é intencional, ou seja, implica objetivos 

educacionais. Ela traz consigo condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes 

compreensões sobre a função da escola, o papel do professor, as concepções de homem e de 

sociedade, as relações entre professor e aluno, ou seja, diferentes abordagens pedagógicas 

(LIBÂNEO, 1985, 2013).  

Para Libâneo (1985), as tendências pedagógicas estão classificadas em pedagogias 

liberais e progressistas. São identificadas como tendências liberais as seguintes: a tradicional, a 

renovada progressista, a renovada não-diretiva e tecnicista. Quanto ao sentido da palavra 

liberal, o autor refere-se à doutrina que defende a forma de organização da sociedade capitalista 

com predominância dos interesses e da liberdade individual pela manutenção das propriedades 

privadas dos meios de produção. A ideia de preparar os sujeitos para o desempenho de 

determinados papéis sociais e adaptá-los aos valores sociais vigentes é vista como função da 

escola. 

A primeira tendência pedagógica liberal é a tendência tradicional. Entre as principais 

características, Libâneo (1985) realça a seguinte: o aluno é educado para atingir sua plena 

realização pessoal e profissional, por seu próprio esforço e para assumir sua posição perante o 

meio. A metodologia, a relação entre professor e aluno e os conteúdos são pensados sem levar 

em consideração o cotidiano do discente e as relações sociais nele imbricadas. Neste caso, 

prevalece a palavra do professor, cabendo ao aluno superar suas dificuldades e ocupar lugar 

junto aos mais capazes. Os conteúdos são repassados como verdade única, o que denota um 

caráter enciclopédico. Os métodos de ensino são baseados na exposição verbal do conteúdo 

pelo professor e a ênfase recai na repetição e na memorização de fórmulas com o objetivo de 
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disciplinar a mente para formar hábitos comuns. Sob o olhar de Saviani (2008), esta tendência 

demarca a pedagogia católica desde a chegada dos jesuítas ao Brasil até o século XIX e 

representa uma concepção de educação centrada no conhecimento e na autoridade do professor. 

Os métodos avaliativos são de caráter pontual e quantitativo e o não atendimento aos 

objetivos implica a reprovação dos estudantes. No caso de avaliações positivas, utiliza-se o 

método de classificar como meio e rotular os alunos em “bons e ruins”. Libâneo (1985) 

acrescenta que as escolas jesuíticas e leigas no Brasil se valeram dessa pedagogia, sendo a que 

mais influenciou as escolas brasileiras até hoje. 

A tendência liberal renovada também defende o desenvolvimento das aptidões 

individuais. Porém, considera que a educação parte das necessidades e dos interesses 

individuais do sujeito em direção ao processo de adaptação dele ao meio em que vive. Para isto, 

propõe um ensino que valorize a autoeducação, sendo o aluno construtor do seu conhecimento, 

priorizando-se a experiência direta do sujeito sobre a atividade do meio. 

Libâneo (1985) classifica a tendência liberal renovada em progressivista e não-

diretiva. A tendência liberal renovada progressivista é aquela em que o papel da escola adapta-

se às necessidades e interesses individuais, ao meio em que o sujeito vive, o que pode ocorrer 

com base em suas experiências. Os conteúdos do ensino são propostos em função das 

experiências do sujeito que aprende, valorizando as habilidades cognitivas em detrimento dos 

conteúdos. Os métodos de ensino partem da perspectiva do método ativo do “aprender 

fazendo”, de acordo com as etapas de desenvolvimento do aluno. Estas variam entre atividades 

experimentais, trabalho em grupo e solução de problemas. 

No relacionamento entre aluno e professor, o primeiro é construtor do próprio 

conhecimento e o segundo é o facilitador do processo, sendo que ambos devem desenvolver 

um relacionamento harmonioso e uma vivência democrática. Logo, a motivação do aluno 

depende do quanto é estimulado para a tarefa e também de seus interesses internos. O processo 

avaliativo é fluido e eficaz à medida que os êxitos são reconhecidos expressamente pelo 

professor.  

Em sintonia com as reflexões de Saviani (2008), essa tendência abrange as correntes 

filosóficas que se baseiam na visão de homem voltada para a existência humana, a vida e a 

atividade, resultando em uma pedagogia centrada na criança. Para o autor, esse 

desenvolvimento aconteceu a partir da segunda metade do século XIX na Europa e, em seguida, 

nos Estados Unidos por meio das ideias de John Dewey. Por volta de 1920, essa tendência 

influenciou as ideias escolanovistas no Brasil. 
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Na tendência liberal renovada não-diretiva, o papel da escola é o de formadora de 

atitudes e personalidades, estabelecendo “um clima favorável a uma mudança dentro do 

indivíduo, isto é, a uma adequação pessoal às solicitações do ambiente” (LIBÂNEO, 1985, p. 

14-15). Os objetivos são o autodesenvolvimento e a realização pessoal do sujeito que aprende, 

isto é, há ênfase na abordagem psicológica das relações educacionais. O esforço e a motivação 

do aluno são aspectos fundantes da relação entre professor e aluno. A autoavaliação tem 

predominância nesta tendência. 

A tendência liberal tecnicista, por sua vez, é a tendência pertencente ao grupo das 

tendências liberais classificadas por Libâneo (1985). Nela, o papel da escola é o de formadora 

de atitudes, habilidades e competências destinadas a promoverem no indivíduo a adaptação à 

organização econômica da sociedade, isto é, 

 
produzir indivíduos ‘competentes’ para o mercado de trabalho, transmitindo, 
eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas. A pesquisa cientifica, a 

tecnologia educacional, a análise experimental do comportamento garantem a 

objetividade da prática escolar, uma vez que os objetivos instrucionais (conteúdos) 

resultam de aplicação de leis naturais que independem dos que a conhecem ou 

executam (LIBÂNEO, 1985, p. 16, grifos do autor). 

 

Nesta lógica de uma formação que atenda às necessidades de produção, a tecnologia 

educacional tem objetivos que operacionalizam os processos de ensino de maneira mecânica, 

sistematizada e controlada, por meio de instrumentos específicos ao longo de todo o processo. 

Os conteúdos do ensino são organizados a partir de uma sistematização que desconsidera 

aspectos subjetivos. Tais conteúdos estão organizados em manuais, livros didáticos, 

dispositivos audiovisuais etc. O uso das tecnologias educacionais, neste entendimento, se dá 

por meio de objetivos instrucionais que partem das seguintes etapas básicas: 

 
a) estabelecimento de comportamentos terminais, através de objetivos instrucionais; 

b) análise da tarefa de aprendizagem, a fim de ordenar sequencialmente os passos da 

instrução; c) executar o programa, reforçando gradualmente as respostas corretas 
correspondentes aos objetivos (LIBÂNEO, 1985, p. 17). 

 

Saviani (2008) também contribui com a discussão. Segundo ele, esta concepção parte 

do entendimento de que a educação é um instrumento importante para manutenção das relações 

de poder, corroborando com uma concepção produtivista de educação, qual seja, formar para o 

mercado. Esse autor assim se expressa: 

 

No pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, 

eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advoga a reordenação do processo 

educativo de maneira que o torne objetivo e operacional. De modo semelhante ao que 
ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico 

(SAVIANI, 2008, p. 379). 
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Nessa direção, o papel da escola e do professor é garantir as condições para 

transmissão das informações e o papel do aluno é reproduzir as informações oferecidas a ele 

durante as aulas. A década de 1980 foi marcada pela busca de teorias alternativas que se 

contrapusessem às anteriores, o que Saviani (2008) classificou como contra-hegemônicas, vez 

que, no lugar de servir aos interesses dos dominantes, se articulassem aos interesses dos 

dominados.  

Surge, pois, o segundo eixo das tendências intituladas por Libâneo (1985) como 

progressistas, sendo: libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Elas têm como 

elemento central a análise crítica da realidade social e, por meio dela, buscam orientar as 

finalidades sociopolíticas da educação.  

A tendência progressista libertadora teve como precursor o educador Paulo Freire. 

Baseia-se no princípio de que a educação é um espaço para professores e alunos questionarem 

a realidade e as relações do homem com a natureza. A apreensão da realidade, isto é, a 

consciência sobre ela é um meio de transformação social. Neste sentido, os conteúdos do ensino 

– temas geradores - são obtidos por meio da problematização feita em conjunto e no contexto 

dos estudantes. Os métodos de ensino priorizam o diálogo entre todos os sujeitos. O professor 

deve estar próximo aos alunos, considerando as características do grupo em uma relação 

horizontal.  

O pressuposto da aprendizagem é de que “aprender é um ato de conhecimento da 

realidade concreta, isto é, da situação real vivida pelo educando, e só tem sentido se resulta de 

uma aproximação crítica dessa realidade” (LIBÂNEO, 1985, p. 24). Logo, o aprender procede 

do ato de conhecer a realidade tal qual ela é e, sob um olhar crítico, compreender a realidade 

concreta, a razão de ser dos fatos e nela poder atuar crítica e conscientemente. A avaliação é 

feita por meio da prática vivenciada no grupo e pela autoavaliação. 

Na tendência progressista libertária, o papel da escola é formar a personalidade do 

sujeito em sentido libertário e autogestionário, por meio da participação em grupo, sendo que o 

sujeito deve atuar nas instituições externas à escola.  Para Libâneo (1985, p. 25), 

 

a escola instituirá, com base na participação grupal, mecanismos institucionais de 
mudança (assembléias, conselhos, eleições, reuniões, associações etc.), de tal forma 

que o aluno, uma vez atuando nas instituições ‘externas’, leve para lá tudo o que 

aprendeu. 

 

Os conteúdos são disponibilizados aos alunos, mas não são obrigatórios. O importante 

é a participação crítica em ambientes de socialização das ideias em grupo. A relação entre 
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professor e aluno é construída valorizando as relações, sendo o professor um orientador “que 

se mistura ao grupo para uma reflexão comum” (LIBÂNEO, 1985, p. 27). Apenas o que é vivido 

e experimentado é incorporado às novas situações de aprendizagem. Logo, exceto em termos 

de conteúdo, não há sentido na realização de avaliação da aprendizagem (LIBÂNEO, 1985).  

A tendência crítico-social dos conteúdos é fundamentada no materialismo histórico 

dialético e inspirada na perspectiva de Georges Snyders (SAVIANI, 2008). Nessa tendência, 

Libâneo (1985) compreende que escola é o ambiente que contribui para que o Homem possa se 

apropriar do conhecimento científico pertencente à história da humanidade tornando-a, no que 

diz respeito ao papel da escola, um espaço democrático. Nessa direção, 

 
a difusão de conteúdos é a tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, mas vivos, 

concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais. A valorização da escola 

como instrumento de apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos 

interesses populares, já que a própria escola pode contribuir para eliminar a 

seletividade social e torná-la democrática (LIBÂNEO, 1985, p. 29). 

 

Recorrendo a Saviani temos que é por meio do ensino que se organizam os processos 

de apropriação dos conteúdos culturais universais. Estes “[...] vieram a se constituir em 

patrimônio comum da humanidade, sendo permanentemente reavaliados à luz das realidades 

sociais nas quais vivem os alunos” (SAVIANI, 2008, p. 374). Já o professor é o sujeito que 

exerce o papel fundamental na mediação entre o aluno e os conteúdos. Logo, vemos que esta 

tendência alerta para o fato de que a perspectiva do papel do professor é a de ensinar conteúdos 

sistematizados social e historicamente e, ao mesmo tempo, promover uma formação crítica aos 

alunos que lhes possibilite uma visão mais unificada da realidade. Unir-se-á o pedagógico às 

realidades sociais e ao ato político a serviço da transformação do meio.  

Sob essa ótica, os métodos estão interligados contribuindo para o acesso aos 

conhecimentos sistematizados e às realidades vividas pelos alunos. Levamos em consideração 

o pressuposto de que aprendizagem parte do que o aluno já sabe, caminhando em direção a uma 

visão mais unificada da realidade. Para o autor 

 
Aprender, dentro da visão da pedagogia dos conteúdos, é desenvolver a capacidade 

de processar informações e lidar com os estímulos do ambiente, organizando os dados 

disponíveis da experiência. Em conseqüência, admite-se o princípio da aprendizagem 

significativa que supõe, como passo inicial, verificar aquilo que o aluno já sabe 

(LIBÂNEO, 1985, p. 35). 

 

As tendências que Libâneo (1985) define como liberal e progressista, Saviani (2008) 

as define como teorias críticas e não-críticas. O autor agrupa as teorias críticas em duas 

modalidades: “uma centrada no saber do povo e na autonomia de suas organizações […] outra, 

que se pautava na centralidade da educação escolar, valorizando o acesso das camadas 
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populares ao conhecimento sistematizado” (SAVIANI, 2008, p.369). As teorias críticas são 

assim divididas pelo autor: pedagogia da educação popular (inspirada na concepção 

libertadora), pedagogias da prática (propostas de inspiração libertária), pedagogia crítico-social 

dos conteúdos e pedagogia histórico-crítica.  

A pedagogia histórico-crítica traz as concepções dialéticas do materialismo histórico 

e tem como base a psicologia histórico-cultural da escola vigotskiana (SAVIANI, 2008). A 

primeira sistematização dessa pedagogia foi realizada no artigo “Escola e Democracia: para 

além da curvatura da vara”, escrito por Dermeval Saviani em 1982, publicado na revista da 

ANDE (Associação Nacional de Educação). Esse estudo integrou o livro “Escola e 

Democracia” do autor em 1983. Em 1984 essa pedagogia foi nomeada como histórico-crítica. 

 Saviani (2008, p. 376) esclarece que a “educação é entendida como mediação no seio 

da prática social global”, sendo a prática social tanto o ponto de partida, quanto o ponto de 

chegada da prática educativa. Nesta situação, professor e aluno estão igualmente inseridos, mas 

em posições distintas para a solução dos problemas da prática social. As questões propostas na 

sala de aula devem ser problematizadoras.  

A fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica busca seguir os caminhos das 

investigações desenvolvidas por Karl Marx “sobre as condições históricas de produção da 

existência humana que resultaram na forma da sociedade atual dominada pelo capital” 

(SAVIANI, 2008, p. 376). Isto é, busca a compreensão das contradições que permeiam as 

práticas sociais na perspectiva de superação da sociedade capitalista. 

Para Duarte (2013), a pedagogia histórico-crítica tem respaldo nas propostas 

pedagógicas concretas e coerentes que visam contribuir para o processo de superação da 

sociedade capitalista. Isto se dá por meio da socialização dos conhecimentos científico, artístico 

e filosófico em suas formas mais desenvolvidas. O autor afirma que se trata de uma pedagogia 

orientada pelo materialismo histórico-dialético e, por isso, o papel da escola precisa ser 

compreendido com base na análise das contradições geradas pelas condições históricas. Estas, 

por sua vez, determinam a produção e a apropriação do conhecimento na sociedade capitalista.  

Saviani (2007) cita que as ideias pedagógicas, a partir de 1990, foram orientadas por 

compreensões que desconstroem perspectivas pedagógicas anteriores. No entendimento desse 

autor, houve dificuldade de estabelecer princípios explicativos que viabilizassem o 

entendimento de como o mundo está se constituindo, levando-se em conta a dificuldade de 

caracterizar o tipo de pensamento pedagógico que estamos vivenciando.  

 

Não é fácil caracterizar essa nova fase do pensamento pedagógico brasileiro. Isso 

porque se trata de um momento marcado por descentramento e desconstrução das 
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idéias anteriores, que lança mão de expressões intercambiáveis e suscetíveis de grande 

volatilidade. Não há, pois, um núcleo que possa definir positivamente o pensamento 

que passa a circular já nos anos 1980 e que se torna hegemônico na década de 1990. 

Por isso, sua referência se encontra fora dele, mais precisamente nos movimentos que 

o precederam. Daí que sua denominação tenda a se fazer lançando mão das categorias 

precedentes às quais se antepõem prefixos do tipo “pós” ou “neo” (SAVIANI, 2007, 

p. 20). 

 

O autor sustenta que o clima próprio dessa época é intitulado pós-moderno. A pós-

modernidade, “centra-se no mundo da comunicação, na informática, nas máquinas eletrônicas, 

na produção de símbolos […] a pós-modernidade simula em modelos, por meio de 

computadores, a imagem dos objetos que pretende produzir” (SAVIANI, 2007, p. 21). 

Ele organiza algumas categorias do pensamento pós-moderno, como: 

neoprodutivismo, neoescolanovismo e neoconstrutivista, o que prevalece na cena pedagógica 

atual. No neoprodutivismo a escola é entendida como investidora em capital humano individual 

e a educação produtiva é o foco. Se antes o papel da escola era preparar mão de obra para ocupar 

os postos de trabalho, no neoprodutivismo é o indivíduo quem deverá adquirir os meios que lhe 

permitam ser competitivo no mercado de trabalho e se destacar, uma vez que não há emprego 

para todos. Logo, estimula-se a competição e, por meio de extração de mais-valia, há a 

maximização da produtividade. [...] “configura-se, então, nesse contexto, uma verdadeira 

‘pedagogia da exclusão’” (SAVIANI, 2007, p. 23, grifos do autor). 

Para ampliar a empregabilidade no contexto marcado pela busca de profissionalização 

e atualização de informações impostas pela sociedade capitalista, surgiram o retorno e o reforço 

das ideias referentes ao “aprender a aprender” alinhadas ao neoescolanovismo. Nessa lógica, o 

sujeito deve ser adaptável a diferentes situações por meio de iniciativas que contribuam para o 

desenvolvimento de habilidades que o façam aprender a aprender e a lidar com situações novas. 

Tais concepções remetem às ideias escolanovistas sob outro significado, isto é, capacitar para 

a aquisição de novos conhecimentos. Saviani (2007) acrescenta que essas ideias se propagaram 

e vêm norteando as políticas educacionais e as orientações curriculares sob o pensamento pós-

moderno. 

O neoconstrutivismo, com matriz teórica nos estudos de Piaget e afinidade com o 

escolanovismo, é considerado por Saviani (2007) a base orientadora das referências 

relacionadas ao “aprender a aprender”. Vale destacar que as ideias neoconstrutivistas abordam 

discretamente os aspectos relacionados aos estágios psicogenéticos propostos pela teoria 

construtivista de Piaget (sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório 

formal). A convergência é feita sob as concepções do professor reflexivo, à luz de experiências 
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centradas no pragmatismo cotidiano e na valorização da aquisição de competências41 como 

forma de adaptação ao meio social. Saviani (2007) alega que a pedagogia das competências 

seria, então, outra face da pedagogia do “aprender a aprender”. 

Ao constatar a forma como esse pensamento surge nos referenciais pedagógicos das 

pesquisas sobre o uso das tecnologias em espaços formativos, observarmos a relevância da 

reflexão sobre os elementos que se destacam no contexto vivido. Duarte (2013) adverte para a 

necessidade de se observarem as construções teóricas sobre os fundamentos filosóficos, 

históricos, sociológicos e psicológicos da educação. Também se faz indispensável observar o 

campo dos estudos sobre questões pedagógicas, isto é, relacionadas ao conteúdo, ao currículo, 

à didática, aos métodos de ensino e aos recursos pedagógicos. Nesse arcabouço teórico, 

obtemos a criticidade das discussões sobre as abordagens pedagógicas vinculadas a diversos 

interesses e que orientam a formação do sujeito no contexto escolar. 

Nossa defesa recai na compreensão de que os elementos básicos que sustentam as 

tendências pedagógicas são indispensáveis às reflexões relativas aos aspectos didáticos 

adotados nas pesquisas em educação matemática. Em específico, as reflexões sobre o ensino de 

geometria plana no ensino médio que abordam o uso de softwares de geometria dinâmica. Por 

isto, a partir deste item, nosso exercício será destinado à reflexão desses elementos, cujo 

propósito consiste em abordar essas questões ao se discutir o ensino dos conteúdos geométricos 

com softwares de geometria dinâmica.  

 

2.2 Tendências pedagógicas: contextualização com o ensino de geometria no Brasil 

 

Para entender os indícios de abordagem pedagógica dentro das pesquisas que enfocam 

o uso de softwares de geometria dinâmica no ensino de geometria plana no ensino médio, é 

necessário compreender como se apresentava a educação matemática em diferentes momentos 

marcados pelas tendências pedagógicas. Isto nos permitiu refletir sobre o modo como o ensino 

da geometria se apresenta nas pesquisas do corpus, conforme os indícios de abordagens 

pedagógicas de que estas se aproximam. 

No âmbito dessas tendências, Fiorentini (1994) propõe alguns modos de ver e conceber 

a educação matemática como campo de ensino e pesquisa. O autor elucida que ensino de 

matemática até a década de 1950 foi marcado pela ênfase no modelo euclidiano, cujo 

desdobramento se aproxima da perspectiva tradicional definida por Libâneo (1985). 

                                                
41 A pedagogia das competências foi interpretada da década de 1960, a partir da matriz behaviorista (SAVIANI, 

2007). 
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Este aspecto encontra-se presente na lógica de apresentação dos conteúdos dos livros 

didáticos editados até a década de 1950. Para o autor, o ensino de matemática desse período 

baseava-se em uma concepção platônica. Esse movimento se caracterizava por uma visão a-

histórica, estática e dogmática de conceber as ideias matemáticas, como se elas existissem 

independente dos homens. Cabe pontuar que esse momento foi marcado pela adoção das 

orientações da Reforma Benjamin Constant de cunho positivista. 

O período em questão, caracterizado pela perspectiva tradicional, valorizava a 

transmissão dos conteúdos matemáticos centrados no professor, cabendo ao aluno, como sujeito 

passivo do processo, reproduzir o que lhe era transmitido. Para Fiorentini (1994), havia um 

dualismo curricular, em que se garantia um ensino racional e rigoroso para as classes com maior 

poder aquisitivo, enquanto para a classe menos favorecida o ensino era baseado na 

memorização.    

 Fiorentini (1994) informa que outro movimento presente no percurso histórico do 

ensino de matemática deu-se em contraposição à perspectiva tradicional. Essa tendência 

emergiu a partir da década de 1920 no seio do movimento escolanovista associado ao 

pragmatismo de John Dewey e se aproxima da pedagogia liberal renovada, definida por Libâneo 

(1985). Nela, o professor passa a ser o facilitador e o aluno centro da aprendizagem. Baseando-

se na epistemologia do aprender a aprender ou aprender fazendo, o currículo tende a valorizar 

os interesses dos alunos e seu desenvolvimento psicobiológico.  

Os métodos de ensino da matemática nesse contexto consistem na utilização de 

materiais didáticos que possibilitem construir um ambiente estimulante com o uso de jogos, 

experimentos e contatos com materiais manipulativos (FIORENTINI, 1994). Desencadeou-se 

a procura por métodos inovadores de ensino-aprendizagem capazes de engendrar uma 

qualificação no ensino da Matemática e, por consequência, da Geometria (SCHMIDT; 

PRETTO; LEIVAS, 2016). Em contraposição à pedagogia de cunho tradicional, houve a 

valorização das experiências sensoriais, da ação, manipulação e experimentação. Para 

Fiorentini (2004), surge o uso de jogos, de materiais manipulativos e atividades lúdicas no 

ensino de matemática. Isto é, deu-se a busca por outras metodologias de ensino que 

contribuíssem para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse movimento, houve a introdução de recursos didáticos no ensino de matemática 

e, em particular, no ensino de geometria. Para Fiorentini (1994), iniciou-se uma mudança de 

pensamento sobre as possibilidades educacionais a partir de concepções que valorizassem as 

experiências sensoriais, na defesa de que todo o conteúdo mental provém da experiência.  
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Essa tendência registrou o momento de unificação da Aritmética, Álgebra, Geometria 

e Trigonometria, que passaram a ser abordadas na disciplina de matemática. Constatou-se 

também o movimento de mudanças metodológicas no currículo de matemática que passaram a 

seguir as orientações da Reforma Francisco Campos. Esse período foi marcado ainda pela 

adoção de livros didáticos com desenhos e figuras de caráter mais pragmático (FIORENTINI, 

1994). Entretanto, o exame dos livros didáticos da época demonstrou que, mesmo com as novas 

orientações, a Aritmética, a Álgebra e a Geometria continuaram sendo tratadas sem que 

houvesse a preocupação de trabalhá-las integradamente (PAVANELLO, 1989). 

Após 1950, Fiorentini (1994) identificou a presença de uma tendência que buscava a 

modernização dos currículos. Esse momento foi marcado pelo Movimento da Matemática 

Moderna, inaugurando uma concepção de ensino da matéria centrada na abordagem dedutiva. 

Surgiu após a segunda guerra mundial, num conflito de ordem política, econômica, social, 

ideológica e tecnológica que provocou mudanças na forma como se questionava o papel da 

educação na formação humana. Por certo, isto refletiu nas discussões condizentes com o 

currículo de matemática. 

Esse movimento internacional buscou a modernização dos currículos, principalmente 

de matemática e ciências no Brasil, com vistas à superação da defasagem entre o progresso 

científico-tecnológico e os currículos vigentes. Ocorreram à época cinco Congressos Brasileiros 

de Ensino de Matemática, como apoio à modernização do currículo, nas seguintes cidades: 

Salvador (1955), Porto Alegre (1957), Rio de Janeiro (1959), Belém (1962) e São Paulo (1967). 

Pires (2008) pontua que, além dos eventos citados, outro veículo de divulgação das ideias 

modernistas no Brasil foram os livros didáticos.  

No ensino de geometria notou-se o retorno da valorização do formalismo matemático, 

sob o fundamento das estruturas algébricas e linguagem formal da matemática por meio de 

símbolos e fórmulas descontextualizadas de problemas reais. Verificou-se uma tentativa de 

aproximar a matemática escolar da acadêmica, adotada nas universidades. Como consequência, 

ocorreu a relegação da geometria e das medidas, passando a geometria a ser tratada como tema 

ilustrativo dos conjuntos ou da Álgebra. “[...] a resolução de problemas com o apoio da Álgebra 

foi proposta desde as séries iniciais” (PIRES, 2008, p. 20). O ensino continuou centrado no 

professor, cabendo ao aluno reproduzir a linguagem e os raciocínios lógico-dedutivos. Como 

consequência, registrou-se o aumento da reprovação (FIORENTINI, 1994). 

Isto significa que as mudanças curriculares se faziam em sintonia com o contexto 

sócio-político-econômico da época. Era um momento influenciado pelo avanço tecnológico e 

industrial. Tornava-se inevitável discutir a educação dessa nova classe de trabalhadores para 
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operar as novas máquinas e a formação de técnicos especializados por meio da estruturação de 

seus conhecimentos, principalmente em matemática. O tema predominante na educação 

moderna passou a ser a relação escola-trabalho, influenciando o currículo e as escolas 

(MIORIM, 1998).  

Outro aspecto marcante nesse contexto relaciona-se à perspectiva tecnicista que, em 

seu cerne, buscava a preparação do indivíduo para ser útil ao sistema capitalista. Com base no 

Behaviorismo de Skinner, os tecnicistas acreditavam que a aprendizagem se manifestava nas 

mudanças comportamentais, incitadas pelos estímulos. Por isto, a principal metodologia 

empregada no ensino de matemática nesse período foi a instrução programada por meio do uso 

de tecnologias educacionais, com objetivos que se restringiam ao desenvolvimento de 

habilidades estritamente técnicas (FIORENTINI, 1994; SENA; DORNELES, 2013). 

Na educação matemática ficou evidente a presença do tecnicismo formalista. Passou-

se a apresentar a Matemática pela Matemática, com ênfase nas formas, nos aspectos estruturais, 

em detrimento da essência e dos significados epistemológicos. Valorizou-se excessivamente o 

rigor lógico do conhecimento matemático não levando em consideração os processos que os 

produzem. Ocorreu a elevação do lógico sobre o psicológico, do formal sobre o social, do 

sistemático-estruturado sobre o histórico. A Matemática passou a ser considerada neutra, 

desvinculada de fatores sociais, históricos, políticos e econômicos (FIORENTINI, 1994). 

Para Libâneo (1985), por meio da influência de ideias difundidas pela pedagogia 

renovada ocorreu a predominância do construtivismo, nessa época. Já Saviani (2008) explica 

que o construtivismo, cuja matriz teórica são as obras de Jean Piaget, manteve a afinidade com 

as ideias escolanovistas e deu base ao lema pedagógico do “aprender a aprender”. Esse lema se 

fez presente no ensino de Matemática e a atenção voltou-se para o uso da linguagem de 

programação logo42.  

Dadas as alterações curriculares influenciadas pelo movimento da matemática 

moderna, Pavanello (1989) enfatiza um abandono do ensino de geometria no país, devido, entre 

outras coisas, à supervalorização das Estruturas Algébricas, à utilização da linguagem simbólica 

da teoria dos conjuntos e à substituição da disciplina de Desenho Geométrico por Educação 

Artística. Para a autora, as consequências consistiram em relegar o ensino de geometria. Os 

alunos passaram a apresentar maiores dificuldades, uma vez que os conteúdos eram deixados 

de lado ou para o final do bimestre, sendo trabalhados se houvesse tempo. 

                                                
42 O logo é uma linguagem de programação, que foi desenvolvido por Seymour Papert em 1967, a partir das ideias 

construtivistas de Jean Piaget. Os princípios eram baseados na perspectiva de que existe uma possibilidade de 

interação entre o estudante e uma tartaruga gráfica, criada para responder aos comandos do usuário. 
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Na perspectiva de Miguel, Fiorentini e Miorim (1992), houve uma descaracterização 

da abordagem axiomático-dedutiva e a adoção de uma abordagem eclética. Eles acentuam o 

caráter eclético que passou a assumir a geometria após o ideário modernista o que, de fato, 

contribuiu para colocá-la em segundo plano. Consequentemente ocorreu a configuração de 

novo quadro em que a geometria não ocupava lugar de destaque nos currículos escolares. 

Quanto às influências no movimento, os autores citam a presença de forças provenientes da 

corrente pedagógica hegemônica do tecnicismo. 

Ao supervalorizar a subordinação da Matemática às estruturas, os valores culturais dos 

conteúdos também ficaram relegados. Nessa época, assistiu-se à perda do caráter pragmático 

da Matemática. Como ponto positivo, Pires (2008) afirma que o movimento foi importante para 

despertar um olhar mais cuidadoso dos educadores matemáticos quanto às dificuldades 

inerentes ao processo de ensino e aprendizagem. Nessa fase foram relevantes os estudos de 

Piaget e seus seguidores, bem como a introdução de estratégias e recursos didáticos com vistas 

a contribuir no ensino de matemática.  

 Miguel, Fiorentini e Miorim (1992) enfatizam que, além de muito se falar sobre o 

abandono do ensino da geometria, o ensino de Álgebra também foi prejudicado. As tentativas 

de superar o algebrismo presente acabariam tornando esse ensino austero, formal e estéril, 

perdendo o valor no instrumental para a resolução de problemas. Logo, sugeriu-se uma 

reformulação tanto do ensino da Geometria quanto da Álgebra. 

Devido às críticas em relação à modernização do currículo de Matemática, nas décadas 

de 80 e 90 surgem propostas de cunho mais democrático, muitas delas inspiradas nos estudos e 

reflexões da área da Educação Matemática. Os Estados elaboraram novas propostas curriculares 

para o ensino de Matemática. Estas apresentavam como eixo de preocupação a valorização 

excessiva de temas algébricos, das habilidades técnicas, da memorização de regras e 

mecanização de algoritmos, em detrimento de aspectos mais amplos. Assim, ocorreu a 

valorização das ideias baseadas na Didática Francesa. 

 Pires (2008) informa que esse momento foi marcado pela mudança de uma avaliação 

centrada apenas nos aspectos quantitativos para fins classificatórios. Ou seja: a defesa de uma 

avaliação que pudesse fornecer um diagnóstico capaz de observar tanto os progressos, quanto 

as dificuldades dos alunos para o replanejamento e aperfeiçoamento da ação pedagógica. 

Mesmo assim, permaneceram as dificuldades de implementação das novas ideias na sala de 

aula. 

Ao deixar a criação dos currículos a cargo de cada Estado e município, Pires (2008) 

constata a existência de uma desigualdade regional. As regiões economicamente estáveis 
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evidenciaram melhores subsídios financeiros e científicos para elaborar projetos curriculares 

contemporâneos. As reflexões em torno dessa desigualdade abriram caminhos para as 

discussões sobre a necessidade de elaboração de parâmetros curriculares nacionais, o que foi 

feito pela Lei n. 9.394 em 20 de dezembro de 1996. Assim, ficou instituído como competência 

da União, em parceira com os Estados, distrito federal e municípios, o dever de definir questões 

relacionadas ao currículo, de modo a assegurar uma formação básica comum (PIRES, 2008). 

Com as novas orientações, os parâmetros curriculares para o ensino fundamental 

passaram a tomar como ponto de partida a resolução de problemas, a história da matemática e 

as tecnologias da informação e comunicação. Considerou-se também a necessidade de valorizar 

a conexão entre a matemática, outras áreas do conhecimento e o cotidiano. Surgiram a 

Etnomatemática e a Modelagem Matemática. Os conteúdos eram escolhidos com base em sua 

relevância social, contribuição intelectual e no potencial de desenvolvimento de procedimentos 

e de atitudes. 

Além disso, os parâmetros defendiam o ensino de geometria e medidas para o 

desenvolvimento das capacidades dedutivas fundamentais aos sujeitos. Pires (2008) afirma que 

os novos parâmetros não significaram mudança radical das propostas dos anos 80, mas 

conferiram importância aos conhecimentos prévios dos alunos, ao erro no processo de 

aprendizagem e às investigações em sala de aula.  

As novas propostas para o ensino médio seguiram rota semelhante às do ensino 

fundamental. Contudo, as orientações estabelecidas pelos parâmetros curriculares nacionais do 

ensino médio tinham como critério central a contextualização e a interdisciplinaridade. Essa 

visão considerava os conteúdos de Matemática como instrumentos para o desenvolvimento de 

habilidades e competências (PIRES, 2008). Defendia-se que deveriam ser reconhecidos o papel 

do aluno como sujeito ativo e interativo e o do professor como instigador do aluno. Por isso, 

estratégias como atividades lúdicas, jogos, resoluções de problemas e atividades coletivas 

passaram a ser mais valorizadas. 

Notamos que a formação tecnológica ainda está presente como um dos fundamentos 

para a formação dos sujeitos. O papel da matemática no currículo, após 1990, envolveu a 

formação de capacidades especificas, calcada na formação tecnológica. A epistemologia 

presente era baseada na construção dos conhecimentos pelos alunos e o lema “aprender a 

aprender” guiava a perspectiva de ensino. 

Ao apresentar os principais aspectos presentes na história do ensino de geometria no 

Brasil, buscamos elementos que ajudassem a compreender a inserção de diferentes recursos 

didáticos em ambientes de ensino e aprendizagem. Esta foi a concepção de educação que 
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emergiu nos mais variados contextos sociais do país. Observamos que os aspectos referentes às 

questões políticas, econômicas, sociais e culturais estão presentes. Por isso, cabe-nos pensar 

como isto reflete nas pesquisas que abordam o uso de softwares de geometria dinâmica, como 

se segue.  

 

2.3 Softwares de geometria dinâmica: conceito, finalidade e perspectivas 

 

Para entender a abordagem pedagógica adotada nas pesquisas que utilizam softwares 

de geometria dinâmica como recurso didático-pedagógico, buscamos, nesta seção, expor os 

aspectos que dizem respeito à informática e, especificamente, ao uso dos softwares de 

geometria dinâmica no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos geométricos, bem 

como a justificativa na escolha desse recurso didático. Para isso apresentamos, inicialmente, 

alguns momentos da história da informática na educação. Entendemos que esse movimento 

possa contribuir para a compreensão do papel dos softwares de geometria dinâmica no ensino 

de geometria. 

A informática na educação tem suas origens a partir da década de setenta, em meio às 

discussões do uso de computadores nos espaços de formação humana como ajuste ao 

desenvolvimento técnico-científico pelo qual a sociedade passava. Um marco dessas discussões 

foi o seminário promovido pela Universidade Federal de São Carlos em 1971, onde se discutiu 

o uso de computadores para o ensino de Física (MORAES, 1993). 

As primeiras experiências desenvolvidas no ensino ocorreram na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), a partir de 1966, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), a partir de 1973 e na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) desde 1975 

com as discussões sobre a linguagem de programação Logo. O foco residia nas dimensões 

cognitivas e afetivas, ao analisar como ocorre a interação dos alunos com os computadores 

(MORAES, 1993).  

A apresentação desse contexto se faz necessária para ilustrar o início do movimento 

histórico de implantação de políticas públicas de formação de professores para o uso do 

computador na educação, bem como a construção de laboratórios de informática nas escolas. 

Desde então, surgiu o movimento de realização de atividades, estudos e pesquisas 

destinadas a pensar sobre a utilização de recursos que contribuíssem para o ensino de 

Matemática nos diferentes níveis da Educação Básica. Paralelamente, os cursos de formação e 

também em alguns programas de pós-graduação, pesquisas começaram a ser produzidas com o 
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intuito de analisar a viabilidade de atividades destinadas ao uso de tecnologias na educação 

básica.  

Aliado a esses aspectos, observamos no corpus investigado que os recursos mais 

citados nas pesquisas foram os softwares educacionais matemáticos geogebra43e cabri-

géomètre44, como detalharemos no próximo capítulo. Dessa maneira, é possível observar a 

presença desses recursos didáticos como apoio ao processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos escolares. Consideramos viáveis também as possibilidades de utilização destes como 

suporte para exploração, elaboração e refinamento de conjecturas de determinados conceitos 

no ensino de matemática, bem como para a generalização das propriedades inerentes aos objetos 

geométricos (GRAVINA, 2001).  

O banco internacional de objetos educacionais (BRASIL, 2018) contribui para a 

contextualização desses recursos ao apresentarem diferentes softwares de geometria. Estes, por 

sua vez, permitem a construção e a exploração de conceitos geométricos pela tela do 

computador. São eles: Dr. Geo, geometría, Geometry, GeoNext, poly, cinderella, Shapari, 

ShapeCalc, Régua e compasso, super logo, Winfeed, Wingeon, KSEG, OpenEuclide, S3D 

Secbuilder, geospace, euklid, Fractal Explorer, GeoLabo, geometria descritiva, geoplan, 

IGeom, cabri-géomètre, geogebra, tabulae e geometricks. No quadro 1 constam a identificação 

de alguns desses softwares em ordem cronológica e sua respectiva finalidade de trabalho. 

 

Quadro 1- Levantamento dos softwares de geometria 
Software Ano de 

criação 

País Gratuito Finalidade/Foco de trabalho 

Cabri-géomètre 1987 França Não Auxiliar no processo de ensino aprendizagem de 
Geometria, do ensino fundamental ao superior 

Geoplan 1990 França Sim Permitir trabalhar os conceitos analíticos da 

geometria plana, no sistema de coordenadas 

cartesianas 

Geospace 1990 França Sim Trabalhar conceitos da geometria espacial 

The geometer’s 

sketchpad45 

1991 EUA Não Permite o trabalho com a geometria euclidiana, 

transformacional e analítica, bem como com a 

Álgebra e Cálculo. 

                                                
43 O Geogebra é um software matemático, de geometria dinâmica, gratuito, de código aberto, desenvolvido por 

Markus Hohenwarter em 2001, escrito em Java. O Geogebra reúne geometria, álgebra e cálculo. É um software 

de geometria dinâmica que permite construções de pontos, retas, retas paralelas, perpendiculares, circunferências, 

vetores, segmentos de retas, etc. Além da possibilidade de construção dos objetos, no Geogebra o usuário é capaz 

de movimentá-los da forma que achar conveniente (OLIVEIRA, 2014). 
44É um software educativo para o aprendizado em Geometria. Este software permite a criação de pontos, retas, 
triângulos, polígonos, círculos e outros objetos matemáticos, assim como a medição de distâncias e ângulos. O 

mesmo pode ser trabalhado no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior, nas áreas de Matemática, 

Física e desenho artístico. O cabri-géomètre é comercializado no Brasil desde 2002, na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) e está disponível em mais de 40 países e em mais de 24 idiomas (LIMA, 2006; 

OLIVEIRA, 2014). 
45 Disponível em:<https://www.dynamicgeometry.com/General_Resources/The_Sketchpad_Story.html>. Acesso 

em: 22 nov. 2019. 

https://www.dynamicgeometry.com/General_Resources/The_Sketchpad_Story.html
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Software Ano de 

criação 
País Gratuito Finalidade/Foco de trabalho 

Geometria Descritiva 1995 Portugal Sim Permitir construções relacionadas à Geometria 

Descritiva, em um sistema projetivo e em 3D 

Geometry 1996 EUA Sim Cálculo de volume e área de figuras geométricas. 

Permite trabalhar com elementos de geometria 

plana e construções tridimensionais 

Dr. Geo 1996 França Sim Construir objetos geométricos e representá-los 

graficamente 

Shapari 1998 Brasil Não Construir fractais de modo lúdico 

S3D Secbuilder 1998 Rússia Sim Permitir a construção de sólidos geométricos e a 

visualização de secções dos mesmos 

Tabulae 1998 Rio de 
Janeiro 

Sim Apoio para o estudo da Geometria 

Cinderella 1999 Alemanha Não Oferecer régua e compasso eletrônico para 

construções geométricas, incluindo geometria 

hiperbólica e esférica. 

KSEG 1999 EUA Sim Permitir construções relacionadas à Geometria 

Euclidiana 

Super logo 2000 Brasil Sim Linguagem de programação como apoio para o 

ensino de geometria, que pode ser trabalhado em 

todos os níveis 

Igeom 2000 São 

Carlos- SP 

Sim Auxiliar nas construções bidimensionais e 

tridimensionais 

Geogebra 2001 Austrália Sim Geometria, Álgebra e Cálculo 

Gambol 2002 - Sim Construir elementos euclidianos 

GeoNext 2005 Alemanha Sim Permite a construção geométrica de elementos 

euclidianos 

Geometricks 2005 Brasil Não Trabalhar elementos da geometria, no geral. 

Poly 2005 Austrália Sim Permite a construção e planificação de poliedros 

em diversos níveis, sólidos platônicos e 

arquimedianos 

OpenEuclide 2005 França Sim É um software de Geometria para construções em 

2D 

Fractal Explorer 2005 EUA Sim Apoio para criação de Fractais 

ShapeCalc 2006 Finlândia Sim Cálculo de áreas, perímetros, volumes, 
superfícies, distâncias e medidas de figuras 

geométricas 

Régua e compasso 2007 Brasil Sim Auxiliar nas construções geométricas com régua 

e compasso 

GeoLabo 2007 França Sim Auxiliar nas construções em Geometria Plana 

Winfeed 2007 Brasil Sim  Auxiliar na construção de Fractais 

Wingeon 2008 Brasil Sim Construções geométricas bidimensionais e 

tridimensionais 

Euklid 2012 México Não Permite realizar construções geométricas com 

régua e compasso, relacionadas à geometria 

hiperbólica. Semelhante ao cabri 

Fonte: EDUMATEC, 2008; Lima (2006); BIOE (2018) 

 

 Gravina (2001) alega que o crescente desenvolvimento dos computadores e das 

linguagens de programação contribuiu para o aperfeiçoamento dos recursos no uso de 

atividades de modelagem e simulação matemática. Assim sendo, os softwares de geometria 

dinâmica permitiram, além da possibilidade de construção dos objetos geométricos, a 
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manipulação deles com dinamismo. Como exemplos temos os seguintes: Tabulae, Régua e 

Compasso, Geogebra, iGeom, Cabri-géomètre e outros. 

O termo Geometria Dinâmica foi utilizado pela primeira vez em 1990 por Nick Jackim 

e Steve Rasmussem como um modo de enfatizar a diferença entre os softwares de geometria 

dinâmica e outros softwares comuns de geometria. Isto é, 

 
Uma vez feita a construção, pontos, retas e círculos podem ser deslocados na tela 

mantendo-se as relações geométricas previamente estabelecidas entre eles. Nessa 

mudança automática de posição está o dinamismo, cuja grande vantagem é como já 

dissemos preservar as relações entre os elementos da figura que foi construída na tela 

do computador (DELATORRE, 2013, p. 26). 

 

Esses softwares oferecem réguas e compassos virtuais para a construção de objetos 

geométricos a partir das propriedades que os definem. Mas, a principal característica dos 

softwares de geometria dinâmica é a possibilidade de movimentação dos objetos elaborados no 

ambiente computacional (GRAVINA, 2001). Nesse levantamento identificamos pesquisas que 

discutem os softwares geogebra (32 ocorrências), Cabri-géomètre (oito ocorrências) e tabulae 

(uma ocorrência). Em uma das pesquisas não foi dito o software utilizado.  

Ante o exposto neste capítulo, o quadro 2 traz uma síntese do movimento histórico 

educacional das tendências pedagógicas e suas implicações para a Educação Matemática e o 

ensino de Matemática, o que servirá de base para a análise do corpus selecionado: 

 

Quadro 2- Tendências pedagógicas e o ensino de geometria 
Tendência 

Pedagógica 

Breve descrição Implicações para a Educação Matemática e o ensino de 

geometria 

Tendência 

Tradicional 

 

- Concepção de 

educação 

tradicional; 

 

- Centrada no 

conhecimento e no 

professor. 

 

 

- Atendia às necessidades militares (fabricação de armas com 

precisão, organizar materiais de artilharia e leituras de mapas) – 

século XV a XVII; 

- A geometria como principal objeto de estudo dos cursos de 

engenharia do exército e das escolas militares no século XVIII; 

- Primeiros livros com conteúdos de geometria, no século XVIII; 

- Capacitação de soldados com base nos livros de geometria 

(exame de artilheiros e exame de bombeiros) no século XVIII; 

- Torna-se obrigatório, após a criação da escola secundária, no 

século XIX; 
- Obrigatoriedade da disciplina de Desenho Técnico e 

Geométrico (numa perspectiva positivista) em 1889; 

- Alteração do ensino secundário por meio da Reforma Benjamim 

Constant em 1892, ficando reservada a maior parte do currículo 

para a Matemática, sustentada nas ideias de Comte; 

- Obrigatório para ingresso nos cursos de médico cirurgião e 

escolas politécnicas, no século XIX; 

-Identificação da Educação Matemática como uma área da 

Educação, durante o Congresso Internacional de Matemáticos em 

1908, sob liderança de Félix Klein; 

- Estudos de Félix Klein relacionados à Matemática Elementar e 

a valorização das bases psicológicas do sujeito de 1906 a 1908; 
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Tendência 

Pedagógica 

Breve descrição Implicações para a Educação Matemática e o ensino de 

geometria 

- Fusão da Aritmética, Álgebra e Geometria (criação da disciplina 

de Matemática) em 1929, por meio da Reforma Francisco 

Campos; 

- Estruturação do ensino secundário de 1931 a 1932; 

- Geometria pautada na mecanização; 

- Geometria a-histórica, estática e dogmática; 

- Ênfase no modelo Euclidiano; 

- Manutenção das ideias positivistas até por volta de 1920, no 

país. 

Tendência 

Renovada 
progressista e não-

diretiva 

 

- Concepção voltada 

para a atividade e o 
homem; 

 

-  A criança é o centro 

do processo; 

 

 

- Professor é o 

facilitador da 

aprendizagem. 

 

- Pragmatismo de John Dewey; 

- Aprender a aprender e aprender fazendo em geometria; 
-Utilização de materiais didáticos (jogos, materiais manipulativos 

e experimentos); 

- Livros didáticos com desenhos e figuras. Mas Álgebra, 

Geometria e Aritmética continuam sendo trabalhadas 

isoladamente; 

- Modelo Euclidiano até 1950; 

- Modernização do currículo devido o MMM; 

- Eventos para discutir o ensino de Matemática; 

- Uso da linguagem de programação “logo” a partir de 1967; 

- Forte influência do construtivismo de Piaget no Brasil entre 

1960 e 1970. 

Tendência 

Tecnicista 
 

- Concepção de 

educação que 
privilegia o 

produtivismo, a 

racionalidade e a 

eficiência; 

 

- Centrado no 

desenvolvimento de 

habilidades técnicas; 

 

 

- Formar para o 
mercado. 

 

- Aritmética, Álgebra e Geometria continuaram sendo 

trabalhadas separadamente; 
- Informática na educação (computador); 

- Foco nas habilidades estritamente técnicas; 

- Criação do Grupo de Estudos do Ensino da Matemática 

(GEEM); 

-Primeiras experiências com computador no ensino (UFRJ, 

UFSCar, UFRGS e UNICAMP); 

-Uso da linguagem de programação “logo”; 

-Surgimento da Educação Matemática, enquanto campo 

profissional e científico (de 1970 a 1980); 

- Ênfase nas formas e nos aspectos estruturais; 

-Valorização excessiva do rigor lógico; 
- Matemática neutra e desvinculada de fatores sociais, históricos, 

políticos e econômicos; 

-Substituição da disciplina de Desenho Geométrico por Educação 

Artística; 

- O abandono do ensino da geometria. 

Tendência crítico-

social dos 

conteúdos 

 

- Enfatiza a relação 

entre alienação, 

dominação nas 

sociedades de 

classes a e 

educação; 

- Supera as demais 

tendências; 
- Busca o caráter 

transformador da 

educação; 

- Considera as 

contradições 

sociais. 

- Surgem estudos relacionados ao ensino de Matemática e ao 

currículo; 

- Surgimento da Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM) em 1988; 

- Eventos realizados, para se discutir o ensino de Matemática e, 

consequentemente, o ensino de geometria; 

- Criação do primeiro mestrado em Educação Matemática, na 

USP (1984); 
- Crescente número educadores matemáticos e pesquisas 

produzidas sobre o ensino de Matemática. Entretanto, poucas 

sobre o ensino de geometria no país; 

- Primeiros eventos sobre informática na educação; 

- Primeiros softwares são utilizados no ensino; 

- Criação do primeiro software de geometria dinâmica, cabri-

géomètre, em 1987; 

- Cursos de formação de professores para o uso de tecnologias na 

educação. 
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Tendência 

Pedagógica 

Breve descrição Implicações para a Educação Matemática e o ensino de 

geometria 

Neoprodutivismo, 

neoescolanovismo 

e 

neoconstrutivismo 

(1991-2001) 

Designa o 

neoprodutivisto e suas 

variantes: 

Neoescolanovismo, 

neoconstrutivismo e 

neotecnicismo 

- Aumento no número de programas de mestrado e doutorados da 

área, grupos de pesquisas e pesquisas sobre o ensino de 

geometria; 

- Surge a linha de pesquisa “informática e o ensino de 

matemática” e “ensino de geometria”; 

- Influência da Etnomatemática e Modelagem Matemática; 

- Primeiros softwares de geometria dinâmica são utilizados no 

ensino; 

- Primeira vez que o termo “Geometria dinâmica” é utilizado, 

para diferenciar de outros tipos de softwares. 

Fonte: Baseado em Libâneo (1985), Saviani (2008) e Fiorentini (1994). 

 

Pelo exposto, observamos que em cada período indicado nas tendências pedagógicas 

no Brasil emerge a exigência de um perfil de cidadão a ser formado. Isto reflete o tipo de 

abordagem pedagógica presente no contexto, nos objetivos educacionais, na proposta 

metodológica de ensino e, consequentemente, no recurso didático utilizado. A justificativa do 

uso de softwares de geometria dinâmica é a finalidade educativa, por isso a necessidade de ela 

ser compreendida sob os diferentes condicionantes histórico-sociais presentes na abordagem 

pedagógica identificada. 

As discussões de Libâneo (2013) nos ajudam nesta reflexão. Ele considera que o 

processo educativo é permeado pelas relações sociais e condições políticas, sociais e 

econômicas refletidas na abordagem pedagógica dos ambientes educacionais. Ainda segundo o 

autor, “para tornar efetivo o processo educativo, é preciso dar-lhe uma orientação sobre as 

finalidades e meios de sua realização, conforme opções que se façam quanto ao tipo de homem 

que se deseja formar e ao tipo de sociedade a que se aspira” (p. 23). 

No próximo capítulo buscaremos avançar nas discussões que surgiram em pesquisas 

realizadas anteriormente (SENA; DORNELES, 2013; MORAES, 2016; MELO, 2006). Estas 

identificaram e sinalizaram a relevância de investigações que tratam das características 

pedagógicas no uso de recursos tecnológicos no ensino de diferentes conteúdos.  Esse cenário 

foi apreendido no mapeamento das pesquisas de 1987 a 2017 que utilizam software de geometria 

dinâmica para ensinar geometria plana no ensino médio. 

Esse mapeamento possibilitou-nos compreender as abordagens pedagógicas presentes 

nas pesquisas sobre o ensino de geometria plana no ensino médio com softwares de geometria 

dinâmica capazes de contribuir para o ensino dos conteúdos de geometria plana das escolas 

brasileiras sob uma perspectiva mais ampla de formação. 
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CAPÍTULO 3 - O VISÍVEL NAS PESQUISAS SOBRE GEOMETRIA PLANA NO 

ENSINO MÉDIO UTILIZANDO SOFTWARES DE GEOMETRIA DINÂMICA 

 

 

Nos capítulos anteriores, recorremos a historiadores da Matemática e da Educação 

Matemática para buscar subsídios que nos permitissem analisar o surgimento da geometria, 

desde seus primórdios, até ser considerada parte do currículo escolar como disciplina e, mais 

tarde, como área da disciplina de matemática no Brasil. Neste caso, nossas análises foram 

ancoradas nas tendências pedagógicas que refletem o ensino dos conteúdos de Matemática 

adotados em cada período. Ademais, objetivamos investigar como isto repercutiu no ensino de 

geometria, ou seja, analisar os indícios de abordagem pedagógica em pesquisas acadêmicas que 

possuem como objeto de estudo o uso de softwares de geometria dinâmica como recurso 

didático.  

Neste capítulo, apresentamos o percurso realizado durante a seleção e organização das 

informações obtidas no mapeamento das teses e dissertações brasileiras que abordam nossa 

temática. Essas informações viabilizaram elementos que nos ajudaram a apreender as principais 

características relacionadas ao nosso objeto de estudo e permeiam o corpus. 

A trajetória profissional e pessoal da pesquisadora, que é professora de Matemática no 

ensino médio e mestranda em um programa da área de ensino, despertou o interesse em 

aprofundar sobre esta temática. Esse percurso nos despertou para a seguinte questão de 

pesquisa: Quais os indícios de abordagens pedagógicas presentes em pesquisas brasileiras 

produzidas entre 1987 e 2017, que abordam o ensino de geometria plana no ensino médio com 

softwares de geometria dinâmica? 

Realizar esse levantamento se faz importante para o campo da Educação Matemática, 

pois nos permite verificar como estão sendo tratados os aspectos que dizem respeito à tendência 

pedagógica construída desde o surgimento de softwares de Geometria Dinâmica no ensino de 

matemática até a atualidade. Além disso, propusemo-nos identificar os assuntos mais frequentes 

em uma perspectiva que pudesse contribuir para a reflexão sobre o uso desses recursos didáticos 

no desenvolvimento e no ensino dos conteúdos de geometria plana (FERREIRA, 2002; 

ROMANOWSKI; ENS, 2006). 

Optamos por desenvolver uma pesquisa bibliográfica do tipo Estado do 

Conhecimento, com vistas a compreender o contexto acadêmico que busca investigar essa 

temática. Neste capítulo apresentamos, inicialmente, os aspectos que justificam nossa escolha 

metodológica como orientadora no movimento de aproximação do nosso objeto de estudo. Na 
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sequência expomos o processo de construção do corpus, as impressões e análises dos aspectos 

apreendidos de maneira imediata. Por fim, elencamos os softwares mais citados nas pesquisas 

e as principais bases científicas que as fundamentam.  

 

3.1 Escolha metodológica: o estado do conhecimento 

 

Como mencionado, a construção do objeto de pesquisa desta dissertação, ensino de 

geometria plana no ensino médio com softwares de geometria dinâmica, deu-se a partir do 

nosso amadurecimento acadêmico e intelectual. Esse percurso contribuiu para pensarmos em 

alguns pontos que corroboram a questão norteadora da pesquisa, tais como: Que tipo de 

discussão dos conceitos matemáticos está presente nas pesquisas que utilizam softwares de 

Geometria Dinâmica? Estas discussões estão construídas sob que perspectivas pedagógicas? 

Tais questionamentos justificam a relevância de realizarmos uma pesquisa de caráter 

teórico e bibliográfico, do tipo Estado do Conhecimento. Como esclarecem Ferreira (2002) e 

Romanowski e Ens (2006), a realização desse modelo de investigação contribui para 

entendermos o campo teórico. Isto ocorre porque, além de possibilitar um mapeamento do que 

está sendo produzido, permite a elaboração de reflexões sobre o tipo de enfoque pedagógico da 

geometria plana do ensino médio nas teses e dissertações ao abordarem o uso de softwares de 

geometria dinâmica em espaços formativos.  

Nas fontes consultadas, buscamos identificar as múltiplas abordagens, as tendências 

recorrentes sobre a temática em questão, com base num limite temporal delimitado 

previamente, apresentado na organização das temáticas e subtemáticas que emergiram do 

próprio conteúdo investigado (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014; FERREIRA, 2002). 

Segundo Vosgerau e Romanowski (2014), Estado da Arte e Estado do Conhecimento 

são utilizados para designar uma modalidade de investigação empreendida com o objetivo de 

realizar levantamentos sobre o que se conhece acerca de determinado assunto. Assim sendo, o 

Estado da Arte permite responder indagações, como: Que aspectos e dimensões vêm sendo 

destacados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido 

produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e 

comunicações em anais de congressos e seminários (FERREIRA, 2002). 

Melo (2006) enfatiza que esse tipo de pesquisa não se caracteriza apenas como revisão 

de estudos anteriores, mas busca principalmente identificar convergências e divergências, 

relações e arbitrariedades, aproximações e contrariedades existentes nas pesquisas. Além disso, 

apresenta indícios do conhecimento a partir de estudos acadêmicos, como teses e dissertações, 
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por exemplo. Alguns estudos do Estado da Arte também têm sido chamados de Estado do 

Conhecimento, particularmente no que diz respeito aos estudos de natureza científica 

(VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014; PAIVA, 2019). 

Entretanto, Romanowski e Ens (2006) dizem que o Estado da Arte tem maior 

amplitude, pois, em seu caráter abrange maior conjunto de fontes de análise referentes a 

determinada área de conhecimento (tese, dissertações, livros, artigos publicados em eventos e 

artigos publicados em revistas científicas). Já o Estado do Conhecimento diz respeito a um 

recorte menor no universo dessas publicações (textos acadêmicos de determinada revista 

científica ou anais de eventos e teses/dissertações publicadas). Logo, podemos dizer que a 

diferenciação entre um e outro está na escolha do corpus da pesquisa. 

Esse tipo de pesquisa é importante por permitir a compreensão do movimento da área, 

sua configuração, propensões teóricas e metodológicas, análises críticas indicando tendências, 

recorrências e ausências. O Estado da Arte viabiliza uma visão geral do que vem sendo 

produzido, estimula a produção de novas pesquisas. Possibilita igualmente a análise das 

contribuições na constituição do campo teórico de uma área de conhecimento, avaliando o que 

foi acumulado, apontando restrições sobre o campo e as necessidades de melhoria de seu 

estatuto teórico e metodológico (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014; ROMANOWSKI; 

ENS, 2006).  

 Investigações dessa natureza se originaram nos Estados Unidos no final do século 

XIX, com o objetivo de descobrirem a condição atual e o nível de conhecimento alcançado por 

determinada arte. Inicialmente, deu-se o nome de “status” da arte, mas no começo do século 

XX passou a se chamar Estado da Arte. Na América Latina esse movimento iniciou no final 

dos anos 1970 e início dos anos 1980. Difundiu-se em meio a um cenário de mudanças nas 

pesquisas educacionais brasileiras. Estas buscavam dar enfoque a aspectos políticos e sociais 

da época, em contraposição ao viés quantitativo dominante até então. A crescente utilização 

dessa pesquisa na investigação educacional ocorreu devido à ligação entre pesquisadores, 

instituições e a necessidade de conhecimento da produção científica existente. A consulta de 

banco de dados disponíveis na internet contribuiu para ampliar o alcance da realização desses 

mapeamentos (PUENTES; FAQUIM; FRANCO, 2005). 

A necessidade desse tipo de pesquisa se justifica pela contínua expansão dos 

programas de pós-graduação, bem como pelo aumento significativo do número de grupos de 

pesquisa e programas de incentivo à pesquisa no Brasil, o que gera intensa produção científica. 

A isto se somam fatores, como: amadurecimento da pesquisa nacional na área de tecnologias 

aplicadas ao ensino de Matemática. A cada ano tem-se constatado mais interesse neste campo, 
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bem como o aumento no número de eventos científicos na área, ou por parte daqueles que 

incorporam o tema como linha de investigação.  

Desse modo, tais fatos vêm contribuindo para o crescimento desse campo de 

pesquisa. Logo, acreditamos que o percurso metodológico escolhido foi relevante para obter 

informações sobre a abordagem pedagógica dos conteúdos de geometria plana no ensino médio 

em teses e dissertações brasileiras que utilizam softwares de geometria dinâmica, de modo a 

identificar como e sobre que viés eles estão sendo propostos dentro do contexto escolar.  

Nossa pesquisa se situa no tipo Estado do Conhecimento, uma vez que visa investigar 

teses e dissertações. Como mencionado, o Estado do Conhecimento abrange apenas um setor 

sobre o tema estudado (ROMANOWSKI; ENS, 2006). As pesquisas que compuseram o corpus 

foram teses e dissertações brasileiras que abordam o ensino de geometria plana no ensino médio 

com o uso de softwares de geometria dinâmica.  

No processo de delimitação do corpus da pesquisa, observamos em nossas 

investigações sobre os softwares de geometria dinâmica que o primeiro deles foi desenvolvido 

em 1987. Assim, o marco inicial de nosso mapeamento foi o ano de 1987 em função do 

surgimento desse tipo de recurso didático. O final do período investigado foi o ano de 2017, 

devido ao tempo de conclusão do mestrado. Tendo definido nosso objeto de estudo e o nosso 

interstício, procedemos ao levantamento das fontes de análise que compõem o corpus da 

pesquisa. 

A análise deste Estado do Conhecimento foi realizada com base no movimento 

dialético, partindo das informações iminentes nas pesquisas para avançar no entendimento dos 

aspectos que se apresentam no contexto observado. Compreendemos que o pensamento é 

movimento e se põe entre dois polos determinados, o imediato e o mediato. Esses pares opostos 

designam momentos e fases do pensamento indissoluvelmente ligados (LEFEBVRE, 1983). 

O imediato representa todo o conhecimento não obtido por meio de um processo de 

etapas intermediárias, também chamado de conhecimento evidente e apriorístico. Ele indica a 

coisa a conhecer, mas não o que a coisa é de fato. O imediato é a sensação e representa o aqui 

e o agora em seu estado bruto. O mediato é a percepção obtida por meio do trabalho de 

entendimento que supera as sensações e lhes acrescentam os conhecimentos adquiridos. Tais 

sensações passam a ser um elemento da percepção tomada como um todo. Ou seja, o mediato 

pode se tornar imediato (LEFEBRVE, 1983). 

Lefebvre (1983) traz um exemplo que ilustra bem como esse processo se dá. Ele parte 

da suposição de existência de um teorema de geometria que pode ser descoberto e 

compreendido por meio de algumas operações abstratas. Trata-se de um conhecimento mediato. 
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Quando entendidas e assimiladas, as operações tornam-se o meio pelo qual se adquirem novos 

conhecimentos. Isto é, o mediato converteu-se em imediato, porém mais aprofundado. A isto a 

dialética chama de imediato superior, que é o imediato enriquecido e desenvolvido através da 

mediação. Nesse sentido, entendemos a mediação como movimento do pensamento sob o ponto 

de vista da relação pedagógica. 

Em sendo movimento do pensamento, tomamos a mediação como a relação de tensão 

(contradição) que une o imediato ao mediato e, por isso, também os separa e os distingue. A 

mediação é a responsável pela reflexão recíproca de um termo no outro: o mediato não supera 

o imediato. Logo, a mediação não se restringe a uma relação pautada na negação. Ela é, 

sobretudo, o modo pelo qual se realiza a superação. Por esse motivo, a mediação é considerada 

categoria do método dialético (ARNONI, 2008). 

 Arnoni (2012) esclarece que, na mediação pedagógica, o termo mediação expressa 

uma relação de contradição entre professor e aluno, em momentos de aula. Pois, eles se 

encontram em diferentes planos de conhecimento quanto ao conceito a ser aprendido, o mediato 

e o imediato, respectivamente, decorrentes das articulações que estabelecem entre o conceito e 

o contexto histórico, social, econômico, cultural e político que o gerou e da compreensão dos 

nexos externos e internos do conceito. Arnoni (2012) afirma que a diferença entre os planos do 

mediato e do imediato é o que gera o movimento da aula, sendo que, neste contexto, professor 

e aluno são 

 
 […] seres sociais que se relacionam dialeticamente com o conhecimento na prática 

educativa e, por meio dela, com o ambiente natural e humano-social, a totalidade 

complexa e dinâmica que insere o ser social e histórico como seu criador, ao mesmo 

tempo em que é fortemente influenciado por ela (ARNONI, 2012, p. 66-67). 

 

Movimento, contradição e superação são ações dialéticas características da ação do 

desenvolvimento do sujeito e seu pensamento, no contexto que se encontra inserido. 

Compreendemos que a perspectiva de análise dialética vem ao encontro da reciprocidade dos 

elementos que permeiam os nexos do objeto investigado (GADOTTI, 2006).  

Nesta pesquisa consideramos os modos como ocorre a atividade do pensamento 

humano por meio da relação estabelecida entre o conteúdo da geometria plana, o aluno, o 

professor e o meio em que se dá a prática pedagógica ao utilizar os softwares de geometria 

dinâmica. A compreensão do papel desses recursos em determinada perspectiva pedagógica é 

fundamental para observarmos o alcance de seus usos. No entendimento de Peixoto (2011), o 

caminho a ser percorrido para essa reflexão deve partir da observação das atividades mediadas 

pelos artefatos, ou seja, como se dá o uso dessas ferramentas culturais pelos indivíduos.  
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Ainda de acordo com a autora, do ponto de vista dialético, as tecnologias são ao mesmo 

tempo objetos materiais e instrumentos simbólicos e influenciam as relações sociais em que 

estão inseridas. Não são meios neutros. Como objetos culturais, são marcados pelo contexto 

sociopolítico no qual estão inseridos, podendo optar por formas de uso com base em seus 

desejos e necessidades, numa apropriação coletiva de caráter cultural e social. Isto nos faz 

observar as perspectivas a partir da abordagem pedagógica presente nas pesquisas que 

defendem sua utilização em espaços formativos. 

Procuramos observar como acontece a lógica de percepção daqueles que investigam 

essa temática, ao se manifestarem no imediato do corpus. Este, por sua vez, é composto de 

pesquisas defendidas entre os períodos 1987 a 2017, considerando a relação entre o conteúdo 

de geometria plana, o aluno, o professor e os softwares de geometria dinâmica.  

 

3.2 Construção do corpus 

 

Para realizar a seleção das pesquisas sobre a temática em questão, isto é, para delimitar 

o corpus, adotamos critérios convergentes com a problemática apresentada no item anterior. 

Nesta seção descrevemos o processo de construção que se realizou em seis etapas:  

- Primeira etapa: acesso à plataforma sucupira46 da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e aos cursos reconhecidos e avaliados por área de 

avaliação, buscando por programas de pós-graduação vinculados à área de Ensino. Essa busca 

resultou em 175 programas47. 

- Segunda etapa: procura por instituições que possuem mestrado e/ou doutorado 

acadêmico e/ou profissional relacionados à Educação Matemática. Foram obtidos 59 tipos de 

cursos de pós-graduação (Apêndice B).  

- Terceira etapa: busca por pesquisas que tivesse no título, resumo, nas palavras-chave 

ou em outros elementos do texto os termos “geometria plana”, “geometria dinâmica”, “software 

no ensino de geometria plana” e “ensino médio”. A busca foi feita nas bibliotecas de cada um 

dos 59 cursos de pós-graduação48. A escolha das palavras-chave foi feita tomando como ponto 

                                                
46É uma Ferramenta da Capes para coletar informações, realizar análises e avaliações e ser a base de referência do 
Sistema Nacional de Pós-Graduação <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/>. 
47Pesquisa realizada entre setembro e outubro de 2018. Nos documentos da área de ensino elaborados nos anos 

2016 e 2019, havia um total de 148 e 181 programas ativos, respectivamente (CAPES, 2016; 2019). Entretanto, 

não há documento da área de ensino que tenha sido elaborado no ano de 2018, que possa mostrar o quantitativo 

de programas que encontramos. 
48 Não obtive acesso as pesquisas produzidas no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 

da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA).  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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de partida o nosso objeto de estudo, isto é, o ensino de geometria plana no ensino médio com 

softwares de geometria dinâmica. Esta etapa resultou em 92 pesquisas. 

- Quarta etapa: busca no Banco de Teses e Dissertações (BDTD) da CAPES, utilizando 

os mesmos critérios supracitados para conferência das pesquisas encontradas. Obtivemos mais 

um trabalho, que resultou em 93 pesquisas. 

- Quinta etapa: seleção das pesquisas que se aproximavam do nosso objeto de estudo. 

Isso foi feito com base na leitura do resumo e consulta a outras partes do texto que consideramos 

necessárias para contemplar a seleção. Obtivemos 42 pesquisas, as quais constituem o corpus 

desta investigação. 

- Sexta etapa: leitura na íntegra de todas as pesquisas e registro na Ficha de Leitura 

(Apêndice A). 

Na primeira etapa, ao ter acesso à plataforma sucupira da CAPES, buscamos os cursos 

reconhecidos conforme a área de avaliação. Nos critérios adotados, acessamos os programas de 

pós-graduação vinculados à área de Ensino da CAPES.  Identificamos um total de 175 

programas de pós-graduação avaliados e reconhecidos no Brasil. 

Na segunda etapa, ao identificar os 175 programas da área de ensino no Brasil, 

optamos por instituições que oferecessem mestrado e/ou doutorado acadêmico e/ou profissional 

que se relacionassem com a Educação Matemática, isto é, que tivessem como foco o processo 

de ensino e aprendizagem em Matemática. Obtivemos 59 cursos de pós-graduação.  

Logo, delimitamos nosso corpus com teses e dissertações de programas de mestrado e 

doutorado acadêmicos e profissionais nas seguintes áreas: Educação Matemática; Educação em 

Ciências e Matemática; Ensino de Ciências e Matemática; Ensino de Física e Matemática; 

Educação para Ciências e Matemática; Ensino de Matemática; Ensino de Ciências e Educação 

Matemática; Educação para a Ciências e a Matemática; Educação Matemática e Ensino de 

Física; Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática; Docência em Educação em 

Ciências e Matemática; Ensino e História da Matemática e da Física; Educação Científica e 

Matemática; Ensino de Ciências da Natureza e Matemática; Educação em Ciências e Educação 

Matemática; Educação Matemática e Tecnológica; Ensino de Ciências, Matemática e 

Tecnologias; Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 

A terceira etapa consistiu em acessar as bibliotecas de cada um dos programas, no 

intuito de encontrar pesquisas que contivessem no título, no resumo, nas palavras-chave ou 

outros elementos do texto os seguintes descritores: “geometria plana”; “geometria dinâmica”; 

“software no ensino de geometria plana” e “ensino médio”. Nesta etapa, encontramos 92 

pesquisas. 
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Para garantir que não ficassem pesquisas ausentes do corpus, optamos por mais uma 

etapa que consistiu no acesso ao Banco de Teses e Dissertações (BDTD) da CAPES, utilizando 

os mesmos critérios supracitados. Obtivemos mais um trabalho, o que resultou em 93 pesquisas. 

Esta síntese se encontra no Quadro 3. 

 

Quadro 3- Relação das pesquisas encontradas por programa 
Programa Instituição de Ensino Superior (IES) Pesquisa Nº. de 

pesquisa 

por 

programa 

MA MP DA 

Educação 
Matemática 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) 

03 - - 03 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP) 

06 01 01 08 

Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN-

SP) 

07 - 02 09 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 02 - - 02 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho (UNESP) 

05 - - 05 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - 03 - 03 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) - 04 - 04 

Educação em 

Ciências e 

Matemática 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Espírito Santo (IFES) 

- 01 - 01 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUC-RS) 

05 - - 05 

Ensino de Ciências 

e Matemática 

Universidade Franciscana (UFN) 02 02 - 04 

Fundação Universidade Federal de Sergipe (FUFSE) 02 - - 02 

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) - 01 - 01 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) - 03 - 03 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) - 04 - 04 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) - 01 - 01 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - 01 - 01 

Universidade Federal do Ceará (UFC) - 02 - 02 

Ensino de Física e 

Matemática 

Universidade Franciscana (UFN) - 03 - 03 

Educação para 

Ciências e 

Matemática 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Goiás (IFG) 

- 01 - 01 

Ensino de 

Matemática 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP) 

- 16 - 16 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 01 - - 01 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

05 - - 05 

Ensino de Ciências 

e Educação 

Matemática 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 01 - - 01 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 02 - - 02 

Educação para a 

Ciências e a 

Matemática 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) 01 - - 01 

Educação 

Matemática e 

Ensino de Física 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 02 - - 02 
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Programa Instituição de Ensino Superior (IES) Pesquisa Nº. de 

pesquisa 

por 

programa 

MA MP DA 

Educação 

Matemática e 

Tecnológica 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 01 - - 01 

Ensino de Ciências 

Naturais e 

Matemática 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

- 02 - 02 

Total 45 45 03 93 

Fonte: Dados organizados conforme informações bibliográficas identificadas pela autora em 2018. 
 

Conforme o quadro 3, nessa fase encontramos expressivo número de pesquisas 

produzidas nos programas de pós-graduação em Educação Matemática (34 pesquisas) e em 

Ensino de Matemática (22 pesquisas), perfazendo 56 pesquisas do total de 93.  

Ao analisar a distribuição de todas as 93 pesquisas por região, notamos que estas se 

encontram em maiores proporções entre as instituições das regiões sudeste e sul do país. Isso 

corrobora os resultados encontrados por Araújo (2008) ao investigar os usos do computador na 

educação escolar de 1997 a 2007 e também com os estudos de Barreto (2006), que investigou 

educação e tecnologias de 1996 a 2002. Nessas pesquisas, as investigações relacionadas a 

tecnologias na educação são mais produzidas nas regiões sudeste e sul do país. 

Na região sudeste constatamos pesquisas nas seguintes instituições: Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Universidade Anhanguera de São Paulo 

(UNIAN-SP), Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Na região sul 

encontramos investigações na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-

RS) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

A grande proporção de pesquisas do corpus nas regiões sul e sudeste pode ser 

explicada pela própria quantidade de programas da área de ensino que existem nessas regiões 

do país. No documento da área de ensino de 2019, elaborado pela CAPES, observamos que as 

regiões sudeste e sul continuam com os maiores números de programas de pós-graduação na 

área de ensino, como podemos ver na figura 1. 
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Figura 1- Distribuição dos Programas de Pós-Graduação da área de ensino no Brasil em 2019 

 

Fonte: CAPES, 2019. 

 

Além disso, podemos perceber grande quantitativo de pesquisas do corpus nos 

mestrados profissionais e acadêmicos. Não foram encontradas investigações nos doutorados 

profissionais. Acreditamos que esse dado seja devido à recente aprovação dos doutorados 

profissionais no Brasil, o que ocorreu por meio da resolução n. 7/201749 da CAPES que 

estabelece as normas para o funcionamento dos cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Faz-se relevante destacar que a área de ensino é considerada pioneira em mestrados 

profissionais com início desde 2011, quando houve o desmembramento na área de educação o 

que deu origem à área de Ensino. Atualmente, existem apenas quatro programas de doutorado 

profissional em funcionamento (CAPES, 2019).  

Na quinta etapa foi feita a leitura dos resumos e outros elementos das pesquisas. Isto 

nos permitiu obter elementos relacionados ao nosso objeto de estudo. Nesse momento, o critério 

foi o de selecionar as pesquisas que tivessem como temática o uso de softwares de geometria 

dinâmica como recurso didático para o ensino de conteúdos de geometria plana no ensino 

médio. Essa análise resultou em 42 pesquisas: 41 dissertações e uma tese - corpus final desta 

dissertação.  

                                                
49 Resolução n. 07, de 11 de dezembro de 2017. Estabelece as normas para o funcionamento dos cursos de pós-

graduação stricto sensu. Disponível em: <http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-

detalhar?idAtoAdmElastic=199#anchor>. Acesso em: 06 nov. 2019. 

http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=199#anchor
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=199#anchor
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O quadro 4 permite a visualização da proporcionalidade de pesquisas do corpus por 

instituição, ano, autor, título e tipo de programa (mestrado acadêmico=MA; mestrado 

profissional=MP e doutorado acadêmico=DO).  

 

Quadro 4- Relação das pesquisas pertencentes ao corpus 

Nº IES Ano Autor Título MA/MP/DO 

1 UFN 2017 
Anne Desconsi Hasselmann 
Bettin  

O geogebra 3D na construção da pirâmide a 
partir de seu tronco: registros de representação 
semiótica MA 

2 UFN 2013 Guilherme Baggio Marin 

O software cabri 3D como ferramenta de auxílio 
ao ensino e visualização de seções planas no 
cubo para alunos do ensino médio  MP 

3 UFN 2012 Adilson Ortiz Bittencourt 
O ensino da trigonometria no ciclo 
trigonométrico, por meio do software geogebra  MP 

4 UFN 2016 Nadia Roberta Quaini Bresolin 

Geometria sintética: investigação sobre o uso de 
um software de geometria dinâmica como meio 

para demonstrações visuais MP 

5 UFN 2017 Denise Ritter 
O ensino de probabilidade geométrica: desafios 
e possibilidades MA 

6 UFMS 2015 Mirian José da Silva 

O uso da lousa digital e um estudo sobre 
circunferência com alunos do 3º ano do ensino 
médio  MA 

7 UFS 2011 Laerte Silva da Fonseca 
A aprendizagem das funções trigonométricas na 
perspectiva da teoria das situações didáticas MA 

8 IFG 2014 
Tattiana Fernandes de Oliveira 
Melo 

O software geogebra como um elemento 
mediador na formação do conceito de polígonos 
semelhantes: um estudo na perspectiva do ensino 
desenvolvimental. MA 

9 PUC/SP 2006 Márcia Yolanda Rosalves 

Relações entre os pólos do visto e do sabido no 
cabri 3D: Uma experiência com alunos do ensino 
médio. MP 

10 PUC/SP 2006 Silviane Rigolon Luis 
Concepção de uma sequência de ensino para o 
estudo da semelhança: do empírico ao dedutivo. MP 

11 PUC/SP 2006 Benedita Natsuko Tojo 
Concepção de uma sequência didática para o 
ensino/aprendizagem da congruência. MP 

12 PUC/SP 2007 Fabiana Hajnal 
O estudo do paralelismo no ensino da geometria 
analítica plana: do empírico ao dedutivo. MP 

13 PUC/SP 2009 Gina Magali Horvath Miranda 

Um sistema baseado em conhecimento com 
interface em língua natural para o ensino de 

transformações geométricas. MP 

14 PUC/SP 2009 
Márcia Cristina dos Santos 
Amorim 

Argumentação e prova: uma situação 

experimental sobre quadriláteros e suas 
propriedades. MP 

15 PUC/SP 2009 Carlos Francisco Borges 

Transição das razões trigonométricas do 
triângulo retângulo para o círculo 
trigonométrico: uma sequência para o ensino MP 

16 PUC/SP 2010 Ricardo Uchoa Fernandes 
Estratégias pedagógicas com uso de tecnologias 
para o ensino de trigonometria na circunferência MP 

17 PUC/SP 2010 Péricles Bedretchuk Araújo 
Situações de aprendizagem: a circunferência, a 
mediatriz e uma abordagem com o Geogebra MP 

18 PUC/SP 2011 Wadames Procópio 

O currículo de matemática do estado de São 
Paulo: sugestões de atividades com o uso do 
Geogebra. 2011 MA 

19 PUC/SP 2011 Mitchell Christopher Sombra As transformações isométricas no GeoGebra MP 



79 

 

Nº IES Ano Autor Título MA/MP/DO 

Evangelista com a motivação etnomatemática 

20 UNIAN-SP 2015 Carlos Roberto da Silva 

Articulação das representações cartesiana, 
paramétrica e polar de retas e circunferências, na 
transição do ensino médio e do ensino superior DO 

21 UNIAN-SP 2014 Lidiane Ferreira Nunes 

A lei dos cossenos no ambiente geogebra: 

explorando relações de registros de 
representações semióticas MA 

22 UNIAN-SP 2013 Rodrigo de Almeida Pupo 

O uso das tecnologias digitais na formação na 
formação continuada do professor de 
Matemática MA 

23 UNIAN-SP 2012 Ronaldo Barros Orfão 

Professores de Matemática em um grupo de 
estudos: uma investigação sobre o uso de 
tecnologia no ensino de funções trigonométricas MA 

24 UNICSUL 2015 Júlio César Ferri 
O uso do geogebra no processo de ensino e 
aprendizagem de matemática no Ensino Médio MA 

25 UEPB 2012 

Helder Gustavo Pequeno dos 
Reis 

Compreensão dos conceitos perímetro da 
circunferência e área do círculo com o auxílio do 
GeoGebra MP 

26 UEPB 2015 Marcella Luanna da Silva Lima 

Sobre pensamento geométrico, provas e 
demonstrações matemáticas de alunos do 2º Ano 
do Ensino Médio nos ambientes lápis e papel e 
GeoGebra MA 

27 UEL 2004 

Loreni Aparecida Ferreira 

Baldini 

Construção do Conceito de Área e Perímetro: 
Uma Sequência Didática com Auxílio de 

Software de Geometria Dinâmica MA 

28 UEM 2009 Karla Aparecida Lovis 

Geometria Euclidiana e Geometria Hiperbólica 

em um Ambiente de Geometria Dinâmica: o que 
pensam e o que sabem os professores MA 

29 
UNESP/RIO 

CLARO 2010 
Guilherme Henrique Gomes da 
Silva 

Grupos de estudo como possibilidade de 
formação de professores de matemática no 
contexto da geometria dinâmica MA 

30 
UNESP/RIO 

CLARO 2003 Sirlei Tauber de Almeida 
Um Estudo de pavimentação do plano utilizando 
caleidoscópios e o software Cabri Géomètre II MA 

31 
UNESP/RIO 

CLARO 2002 Rúbia Barcelos Amaral Zulatto 

Professores de matemática que utilizam 
softwares de geometria dinâmica: suas 
características e perspectivas MA 

32 UFAL 2015 Edcarlos Pereira 
A utilização de applets no geogebra para a 
aprendizagem da trigonometria no ensino médio MP 

33 UFAL 2016 Hugo Silva Leão 
O uso do geogebra na aprendizagem de 
proporcionalidade  MP 

34 UFJF 2012 Thales de Lélis Martins Pereira 

O uso do software geogebra em uma escola 
pública: interações entre alunos e professor em 
atividades e tarefas de geometria para o ensino 
fundamental e médio MP 

35 UFOP 2010 Carmem Rosilene Vieira 

Reinventando a Geometria no ensino médio: 
uma abordagem envolvendo materiais concretos, 

softwares de geometria dinâmica e a teoria de 
Van Hiele MP 

36 UFPEL 2017 Gerson Scherdien Altenburg 

Contextualizando Cultura e Tecnologias: Um 
Estudo Etnomatemático Articulado ao Ensino de 
Geometria MP 

37 UFSM 2017 Juliane de Carla Berlanda 

Mobilizações de registros de representação 
semiótica no estudo de trigonometria no 
triângulo retângulo com o auxílio do software 
geogebra MA 

38 UFU 2015 Carlos Eduardo Petronilho Área de figuras planas: uma proposta de ensino MP 
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Nº IES Ano Autor Título MA/MP/DO 

Boiago com modelagem Matemática 

39 UFRJ 2010 
Wellerson Quintaneiro da Silva Representações e Definições Formais em 

Trigonometria no ensino Médio MA 

40 UFRN 2010 

Maria Maroni Lopes Construção e aplicação de uma sequência 
didática para o ensino de trigonometria usando o 

software geogebra MA 

41 UFRS 2016 Daniel Rodrigues Topanotti 

Trigonometria, relação entre movimentos 

circulares e gráficos com a ajuda do geogebra MP 

42 UFRS 2017 Marciane Linhares Carlos 

Parâmetros no GeoGebra na construção de 

circunferências : um estudo sobre raciocínio 
generalizador com alunos do 3º ano do Ensino 
Médio MP 

Fonte: Dados organizados com base nas informações identificadas pela autora em 2018. 

 

Quanto à quantidade de pesquisas que compõem o corpus dessa investigação por 

instituição, constatamos que elas se encontram em 20 Instituições de Ensino Superior (IES) 

brasileiras, conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1-Distribuição de dissertações e teses do corpus por instituição 

Instituição Dissertação Tese MA/MP/DO Total % 

Universidade Franciscana (UFN) 05 - 02 MA 

03 MP 

05 11,9 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 01 - 01 MA 01 2,4 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 01 - 01 MA 01 2,4 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Goiás (IFG) 

01 - 01 MA 01 2,4 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP) 

11 - 10 MP 

01 MA 

11 26,2 

Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN-SP) 03 01 03 MA 

01 DO 

04 9,5 

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) 01 - 01 MA 01 2,4 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 02 - 01 MA 

01 MP 

02 4,7 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 01 - 01 MA 01 2,4 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) 01 - 01 MA 01 2,4 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho (UNESP-Rio Claro) 

03 - 03 MA 03 7,1 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 02 - 02 MP 02 4,7 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 01 - 01 MP 01 2,4 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 01 - 01 MP 01 2,4 
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Instituição Dissertação Tese MA/MP/DO Total % 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 01 - 01 MP 01 2,4 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 01 - 01 MA 01 2,4 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 01 - 01 MP 01 2,4 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 01 - 01 MA 01 2,4 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

01 - 01 MA 01 2,4 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 02 - 02 MP 02 4,7 

Total 41 01 19MA/22MP/

01DO 

42 100 

Fonte: Dados organizados conforme informações identificadas pela autora em 2018. 

 

Em razão das fontes selecionadas, faz-se necessário esclarecer alguns aspectos 

considerados para se efetuar o recorte do corpus. Esclarecemos que a opção foi analisar as 

produções dos programas de pós-graduação na área de ensino. Esse recorte foi feito para que 

se conseguisse tempo hábil para realizar todas as etapas necessárias à seleção das fontes, 

conforme o limite de tempo deste mestrado. Assim, alguns programas de pós-graduação que 

também investigam a relação entre educação e as tecnologias, mas são da área de Educação, 

não foram contemplados.  

Surge, pois, uma reflexão relevante, qual seja: a convergência e divergência entre a 

área de ensino e a área de educação. Dario Fiorentini50 explica que, por meio da portaria 

CAPES, n. 83, de 06 de junho de 2011, foi criada a nova área: Ensino. Ele explica que antes ela 

fazia parte da área de Ensino de Ciências e Matemática. Essa iniciativa justificou-se em função 

da necessidade de criação de mestrados profissionais destinados ao ensino de Ciências e 

Matemática que, antes de 2008, não eram realizados na área da educação. Depois de criada a 

nova área, foram incorporadas a ela todas as áreas de ensino de Ciências e Matemática, de 

Língua Portuguesa, História, Geografia, saúde, engenharia, artes, etc. (LYRA-SILVA; 

GONÇALVES JÚNIOR; CIVARDI, 2017).  

Ao observar aspectos que justificam os objetivos dos programas de Pós-Graduação na 

área de Ensino, Dias, Thierrien e Farias (2017) observam que, nela, o foco recai nas  

 
pesquisas e produções em “ensino de determinado conteúdo”, buscando interlocução 

apenas com as áreas geradoras dos conteúdos a serem ensinados, tendo como objeto 

a mediação do conhecimento, seja em espaços formais ou não formais de ensino. Seu 

                                                
50Depoimento do professor pesquisador Dário Fiorentini, em uma entrevista realizada em 2017 para a revista 

científica Polyphonía, trata sobre alguns elementos que contribuem para a compreensão desta discussão 

<https://www.revistas.ufg.br/sv/about>. Acesso em: 27 nov. 2019 

https://www.revistas.ufg.br/sv/about
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objetivo principal é a construção de conhecimento científico sobre processo e sobre 

fatores (micro e macroestruturais) que nele interferem (DIAS; THIERRIEN; 

FARIAIS, 2017, p. 51).  

 

Ao observar que nosso objeto de estudo está vinculado às questões que dizem respeito 

aos processos de ensino e aprendizagem em geometria com o uso de software de geometria 

dinâmica, entendemos que essa especificidade justifica a escolha desta área, qual seja: as 

pesquisas publicadas nos programas de pós-graduação da área de ensino, relacionadas à 

educação matemática. Além disso, vale observar que, no gráfico 03 apresentado a seguir, das 

42 pesquisas do corpus, apenas 11 foram publicadas antes da criação da área de ensino em 

2011. As outras 31 investigações restantes foram publicadas após esse período.  

Ao realizar esse mapeamento, foi possível notar outras características que refletem 

esse contexto acadêmico, ou seja: dedicam-se às investigações acerca da educação matemática 

e ao uso de softwares de geometria dinâmica. Nesta oportunidade, pontuamos alguns aspectos, 

sendo: número de pesquisas por regiões brasileiras, relação entre mestrados profissionais e 

acadêmicos, tipo de programa de pós-graduação, quantidade de pesquisas publicadas por ano e 

softwares mais citados nas pesquisas.  

A Tabela 1 ilustra a distribuição de pesquisas por região. Os programas pertencentes à 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), à Universidade Franciscana (UFN-

RS) e à Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN-SP) destacam-se em relação ao 

número de investigações dessa temática. Esse aspecto reforça as informações apresentadas no 

Quadro 3, relativo ao número de pesquisas realizadas nas regiões sudeste e sul do Brasil 

Notamos que a distribuição de pesquisas em cada uma das regiões brasileiras possui 

as seguintes proporções: nas regiões Sudeste e Sul são 23 pesquisas (54,8%) e 11 pesquisas 

(26,2%), respectivamente. Pequenas quantidades foram encontradas nas regiões nordeste e 

centro-oeste: seis pesquisas (14,2%) e duas pesquisas (4,8%), respectivamente, conforme a 

figura 2.  

 



83 

 

Figura 2- Distribuição das pesquisas por região 

 
Fonte: Dados organizados com base nas informações identificadas pela autora em 2018. 

 

É importante apontar a ausência de pesquisas produzidas sobre esta temática na região 

Norte, corroborando uma das justificativas para a criação da área de Ensino nos programas de 

pós-graduação, isto é: estimular e oportunizar a realização de investigações que gerem impactos 

na formação de professores em regiões que ficam distantes dos grandes centros de pesquisa 

(DIAS; THIERRIEN; FARIAS, 2017). 

Os dados permitiram observar ainda um grande número de investigações nos 

mestrados profissionais e acadêmicos sendo, respectivamente, 22 pesquisas (52,4%) e 19 

pesquisas (45,2%). Apenas uma pesquisa foi encontrada no doutorado acadêmico, sendo 2,4%, 

como mostra o Gráfico 1. 
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Gráfico 1- Distribuição das pesquisas do corpus na Pós-Graduação. 

 
Fonte: Dados organizados com base nas informações identificadas pela autora em 2018. 

 

Os mestrados profissionais surgiram com a demanda de formar profissionais 

especializados em diversas áreas científicas. Esses especialistas, além de compreenderem os 

pressupostos teóricos e científicos, deveriam obter uma visão prática em sua área de atuação. 

No contexto educacional, as pesquisas produzidas nos mestrados em questão visam ao 

desenvolvimento de produtos educacionais. Estes devem ser disponibilizados aos professores 

da educação básica, bem como das dissertações e artigos que relatam essas experiências. Então, 

esse material pode ser utilizado como apoio aos profissionais da educação que tenham interesse 

em questões referentes às propostas de ensino e aprendizagem dos estudantes ou à formação de 

professores para a educação básica (CAPES, 2019).  

As possibilidades que os produtos ou processos educacionais oferecem podem ser um 

elemento motivador para as pesquisas relacionadas ao uso de recursos tecnológicos no ensino 

e aprendizagem dos conteúdos. O produto educacional, por sua vez, podem ser os seguintes: 

material didático e instrucional (sugestão de experimentos, sequência didática, proposta de 

intervenção, roteiro de oficina, manuais, guias, artigos de revistas técnicas ou de divulgação, 

textos de apoio, livro didático/paradidático, história em quadrinhos, dicionários, relatórios de 

projetos encomendados sob demanda de órgãos públicos); desenvolvimento de produto (jogo, 

aplicativo computacional, vídeo, conjunto de vídeo-aulas, simulações, animações, 

experimentos virtuais, áudio, objetos de aprendizagem, ambientes de aprendizagem, página de 

internet, blogs); desenvolvimento de aplicativo; desenvolvimento de técnicas (protótipo 

educacional, materiais para atividades experimentais, equipamento, jogos, kits e similares); 
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cursos de curta duração e atividade de extensão (cursos, palestras, oficinas, exposições, 

olimpíadas, expedições); produções artísticas (música, partituras, maquetes, cartas, 

instrumentos de músicas, mapas ou similares); produtos de comunicação e divulgação científica 

e cultural, artigo em jornal/revista ou programas de TV (CAPES, 2019). 

No que concerne ao tipo de programa de pós-graduação, constatamos que a maior parte 

das pesquisas se encontra nos programas de Pós-Graduação de Educação Matemática, Ensino 

de Ciências e Matemática ou Ensino de Matemática, conforme o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2- Tipo de programa de Pós-Graduação 

 
Fonte: Dados organizados com base nas informações identificadas pela autora em 2018. 

 

Sobre a quantidade de pesquisas publicadas por ano, o número maior de publicações 

se encontra nos anos de 2010, 2015 e 2017. Acreditamos que esse aumento tenha sido 

influenciado pelas políticas públicas educacionais que visavam à introdução das tecnologias em 

ambientes formativos, como aquelas vinculadas às ações do Programa Nacional de Formação 

Continuada em Tecnologia Educacional (ProInfo integrado)51. Cabe realçar que esse programa 

promoveu a instalação de laboratórios de informática nas escolas de educação básica brasileiras, 

além da formação de professores para o uso do computador.  

Além disso, vemos que 25 pesquisas (59,5%) foram publicadas a partir da criação da 

área de ensino em 2011. Analisando o documento de área de 2019, vemos que houve uma 

expansão no número de programas de pós-graduação em relação aos anos anteriores, 

principalmente dos programas de mestrados profissionais, que teve expressivo aumento nos 

dois últimos quadriênios, cujos cursos representam 43,6% do total da área de ensino. A 

                                                
51O Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional (ProInfo integrado) foi criado em 

2007 e teve como objetivo promover a formação voltada para o uso didático-pedagógico das TIC no processo de 

ensino-aprendizagem no ambiente escolar. Foi criado pelo decreto n. 6.300, de 12 de dezembro de 2007 e veio 

como uma alteração do nome “ProInfo” (BRASIL, 2007; PRETTO; PASSOS, 2017). 
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expansão destes cursos contribuiu para a dispersão de diferentes concepções sobre as 

tecnologias em ambientes educacionais. 

Outro ponto que nos ajuda a descrever o corpus refere-se ao fato de que as pesquisas 

sobre o uso de softwares de geometria dinâmica no ensino de Geometria plana no ensino médio 

começaram a ser publicadas a partir de 2002. Uma pequena quantidade das produções foi 

publicada até o ano de 2004 (6,6%). 

Uma conjectura sobre essa questão deve-se ao fato de que, apesar de o termo 

“Geometria dinâmica” ter sido originalmente usado em 1990, as primeiras pesquisas que 

discutiam sua utilização em ambientes formativos começaram a ser publicadas por volta do ano 

2000. Em Sena e Dorneles (2013) tem-se que os primeiros estudos foram realizados com o 

software cabri-géomètre, a saber: Gravina (2001-UFRGS), Silva (2002 – PUC/SP) e 

Purificação (2005 - PUC/SP). Na sequência, podemos constatar a quantidade de pesquisas 

publicadas de 1987 a 2017, por ano, no gráfico 3. 

 

Gráfico 3- Quantidade de pesquisas publicadas por ano 

 
Fonte: Dados organizados com base nas informações identificadas pela autora em 2018. 

 

 

Como enfatizamos, ao observar estes dados, notamos que os anos com maior número 

de publicação de pesquisas foi em 2010, 2015 e 2017. Comparando os anos, vemos que em 

2015 houve um aumento significativo em relação ao ano anterior. Acreditamos que isso se deve, 

também, a expansão que se teve dos programas de mestrados profissionais desde a sua criação, 

que ocorreu em 06 de junho de 2011, por meio da Portaria CAPES n. 83. Nosso recorte apresenta 

uma amostra das pesquisas que abordam sobre o ensino de geometria plana no ensino médio 

com softwares de geometria dinâmica, conforme será tratado na próxima sessão.   
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As informações apresentadas até esta etapa contribuem para delinear o contexto no 

qual efetuamos a apreensão dos dados destinados ao debate da temática em questão. Observar 

esses aspectos é relevante para a descrição da maneira como o uso destes softwares é abordado 

nas pesquisas que discutem o uso de softwares de geometria dinâmica como recurso didático 

no ensino médio. 

 

3.3 Compreendendo o cenário analisado 

 

A realização das cinco primeiras etapas foi relevante para efetuar o mapeamento e a 

organização dos dados descritos anteriormente. Então, iniciamos a sexta etapa, destinada à 

leitura na íntegra das pesquisas e registro das informações. Para isto, foi utilizada uma Ficha de 

Leitura (Apêndice A), construída por meio da problematização e da contribuição de outras 

Fichas de Leitura, por exemplo, a utilizada na pesquisa de Moraes (2016). 

A validação do instrumento de coleta e registro dos dados se deu por meio da leitura 

integral de quatro pesquisas da amostra, escolhidas aleatoriamente por região, permitindo a 

reformulação e o ajuste de alguns itens. Logo após efetuamos a leitura das 38 (trinta e oito) 

pesquisas restantes. 

Na ficha de leitura são destacados os seguintes aspectos: identificação da 

dissertação/tese, tema abordado, aspectos metodológicos, softwares e outros artefatos 

utilizados, principais autores citados, aspectos referentes à construção do objeto de pesquisa, 

ao conteúdo da geometria plana e sua proposta de ensino, concepção de tecnologia, concepção 

de educação matemática, concepção da relação entre tecnologias e educação nesse contexto e a 

presença de teorias pedagógicas e de aprendizagem declaradas. 

Para compreender o cenário dessas investigações quanto ao tipo de artefato 

tecnológico, identificamos que os mais citados foram os seguintes: o geogebra (32 ocorrências), 

o cabri-géomètre (oito ocorrências), tabulae (uma ocorrência) e uma pesquisa não foi não 

informado o software utilizado.  

Reiteramos que o geogebra é um software livre52 de geometria dinâmica que permite 

o desenvolvimento de atividades sobre conteúdos de Geometria, Álgebra e Cálculo em todos 

os níveis de ensino. Foi criado pelo austríaco Markus Hohenwarter, desenvolvido em Java53 e 

                                                
52 Software livre é “aquele que permite ao usuário a liberdade de usá-lo em diferentes formas, fazer modificações, 

distribuir e copiar sem a obrigatoriedade de pagar por isso” (MACÊDO; ALMEIDA; VOELZKE, 2016, p. 6). 
53 A linguagem Java é uma linguagem de programação orientada a objetos e foi criada por James Gosling e 

apresentada ao público em 1994 pela Sun Microsystems. Foi projetada inicialmente para ser utilizada em 

dispositivos eletrônicos inteligentes, mas passou a ser utilizada em pequenos programas executados em 
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se encontra disponível em várias plataformas, idiomas. Pode ser utilizado online ou off-line e o 

download é gratuito (CARLOS, 2017; PEREIRA, 2012; SILVA, 2010).  

Uma característica marcante no desenvolvimento de abordagens com este software 

está na possibilidade de as figuras geométricas serem construídas a partir do seu conceito e suas 

propriedades. Nesses termos, possibilita ao professor promover estratégias didáticas que 

permitam o desenvolvimento do pensamento geométrico. A figura 3 ilustra sua interface.  

 

Figura 3- Interface do Geogebra 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Esta figura exemplifica as duas janelas de trabalho: a geométrica e a Algébrica. A 

primeira é o local onde se visualiza a construção gráfica dos objetos geométricos e a outra janela 

exibe a representação algébrica. O software apresenta também o campo destinado à entrada de 

texto, onde é possível escrever coordenadas de pontos localizados no plano cartesiano, 

equações, comandos específicos do software e funções matemáticas (CARLOS, 2017; 

PEREIRA, 2012; SILVA, 2010). 

Ao acessar o site do Instituto Geogebra de São Paulo54, coordenado pela PUC/SP, 

cujos programas foram os que mais produziram pesquisas sobre a temática, é possível observar 

                                                
navegadores de internet. Uma das principais vantagens da linguagem java é a independência de plataforma. Ou 

seja, ela é capaz de ser executada em qualquer máquina ou sistema, além daquela que foi em que foi criada 

(FIGUEIRA, 2005).  
54Os Institutos Geogebra são organizações sem fins lucrativos criados para colaborar com a difusão do software 

geogebra em todos os países do mundo. Suas ações envolvem o compartilhamento de experiências sobre 

capacitação para o uso do software, suporte para o desenvolvimento de materiais por professores e pesquisadores 

dedicados ao aprimoramento da Educação Matemática, Ciência e Tecnologia e incitar a colaboração e parceria 

para desenvolvimento de uma rede de usuários do geogebra (Informações retiradas do site do Instituto Geogebra 

de São Paulo, coordenado pela Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC-SP. Disponível em: 

<https://www.pucsp.br/geogebrasp/sobre_instituto.html>. Acesso em 04 set. 2019). 
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em quais regiões do país esses institutos são mais instalados, sendo, sudeste e sul. A presença 

dos Institutos Geogebra pode ter exercido influência na quantidade de pesquisas sobre o uso do 

geogebra. Na figura 4, é possível observar em que os locais no mundo existem esses institutos:  

 

Figura 4- Mapa de distribuição dos institutos geogebra no mundo 

 
Fonte: Instituto Geogebra (PUC-SP), 2019. 

 

O segundo software mais utilizado nas pesquisas é o Cabri-Géomètre. Ele foi 

desenvolvido na França, no Laboratório de Estruturas Discretas e de Didática do Instituto de 

Informática e Matemática Aplicada de Genoble (IMAG), na Universidade Joseph Fourier de 

Grenoble. Essa iniciativa se deu por um grupo de pesquisadores coordenados pelo pesquisador 

e empresário Jean Marie Laborde. Assim como o Geogebra, ele permite o estudo da geometria 

por meio de construções elaboradas com base em conceitos e propriedades dos entes 

geométricos. Esse software é útil também para se trabalharem alguns conteúdos da álgebra, 

trigonometria, geometria espacial, geometria descritiva, entre outros (BALDINI, 2004).  

 

Figura 5- Interface do cabri-géomètre 

 
Fonte: Baldini, 2004. 
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O terceiro software de geometria dinâmica mais citado nas pesquisas é o tabulae. Este 

software foi desenvolvido no Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), em 1998. Foi elaborado utilizando-se a linguagem de programação Java; é gratuito e 

compatível com diversos sistemas operacionais. Além de possibilitar que o usuário envie suas 

construções para outros computadores conectados em rede, este software favorece melhor 

interação entre os alunos e os problemas geométricos (GUIMARÃES, 2001). A figura 6 mostra 

a interface deste software.  

 

Figura 6- Interface do Tabulae 

 
Fonte: Soares e Alves55 

 

Avançando nas análises, notamos a necessidade de aproximações sucessivas e cada 

vez mais abrangentes do nosso objeto de estudo (GADOTTI, 2006). Isto tornará a apreensão 

mais acessível pelo movimento dialético do pensamento. Na próxima seção, buscaremos 

aprofundar e obter mais elementos que contribuam para a análise de aspectos relacionados à 

perspectiva pedagógica que orienta as pesquisas do corpus e ainda quais as palavras-chaves 

recorrentes. 

 

3.4 Principais elementos que caracterizam as pesquisas que utilizam os softwares de 

geometria dinâmica 

 

Inicialmente buscamos a compreensão das características presentes nos referenciais 

teóricos que se destacaram nas fontes observadas. A organização e a catalogação das pesquisas 

nos permitiram identificar os autores mais citados nas referências do corpus. Esse movimento 

                                                
55 Disponível em:<http://www.geogebra.im-uff.mat.br/biblioteca/WIE_George_Adriana.pdf>. Acesso em: 13 jul. 

2019 

http://www.geogebra.im-uff.mat.br/biblioteca/WIE_George_Adriana.pdf
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contribuiu para identificar as bases teóricas sugeridas para as discussões pedagógicas presentes 

nas investigações que abordam o ensino de geometria plana no ensino médio utilizando 

softwares de geometria dinâmica. Foram catalogados 975 autores (Apêndice E).  

Relacionamos a seguir os quinze autores mais citados, organizados em ordem 

decrescente conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2- Autores mais citados nas pesquisas do corpus 

 Autor Nº de Ocorrências % 

1 GRAVINA, M. A 17 40,48 

2 VALENTE, J. A. 17 40,48 

3 KENSKI, V. M 14 33,33 

4 ARTIGUE, M. 12 28,57 

5 PONTE, J. P. 12 28,57 

6 BORBA, M. C.; PENTEADO, M. G. 11 26,19 

7 DANTE, L. R. 11 26,19 

8 EVES, H 11 26,19 

9 ALMOULOUD, S. A 10 23,81 

10 BORBA, M. C. 10 23,81 

11 BOYER, C. B. 10 23,81 

12 DUVAL, R. 10 23,81 

13 BOGDAN, R.; BIKLEN, S. 9 21,43 

14 GRAVINA, M. A.; SANTAROSA, L. M. 9 21,43 

15 LÉVY, P. 8 19,05 

Fonte: Dados organizados com base nas informações identificadas pela autora em 2018. 

 

Dois autores se destacaram: Maria Alice Gravina e José Armando Valente, ambos com 

17 ocorrências. Maria Alice Gravina é citada nas pesquisas para explicar questões referentes ao 

conceito de geometria dinâmica e sua relevância em espaços formativos. Ela se dedica ao 

processo de ensino e aprendizagem de matemática com tecnologias digitais, principalmente ao 

estudo das possibilidades de uso dos softwares de geometria dinâmica. 

Com o mesmo número de ocorrências, o autor José Armando Valente é mencionado 

nas justificativas que indicam a necessidade de abandonar metodologias tradicionais de ensino 
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e adotar novos meios e metodologias de ensino. Esse autor indica a abordagem construcionista, 

inspirada em Seymour Papert56.  

O construcionismo é proposto como tentativa de superação do dualismo entre sujeito 

e objeto, indicando uma perspectiva de análise fundamentada na teoria não empirista. Além de 

criticar o conhecimento elaborado a partir da perspectiva positivista, indica uma possibilidade 

de valorização das relações interpessoais (GERGEN, 1985).  

A discussão de Valente nas pesquisas defende que a “Sociedade do Conhecimento” 

seja a principal característica da sociedade.  Por isto, devemos preparar os alunos para as 

mudanças presentes no mundo contemporâneo. Aliada a essa reflexão, o autor é referência nas 

discussões construcionistas. Ele argumenta que o uso do computador pelo aluno contribui para 

construir o seu próprio conhecimento. Destaca, igualmente, que o papel do professor é criar 

condições para que isto aconteça. O fator que impulsiona essa perspectiva é o desenvolvimento 

de competências por parte do aluno, tendo em vista torná-lo autônomo, isto é, a aprender 

fazendo. 

A perspectiva de José Armando Valente valoriza o aprender a aprender. Nela, sugere-

se que o aluno deve saber construir o seu próprio conhecimento e, com o uso do computador, o 

professor deve criar condições para que isto possa acontecer. A reflexão sobre essa lógica de 

compreender o papel da educação e, consequentemente, do uso dos recursos computacionais 

nos faz buscar ideias que se contrapõem a esses argumentos. 

 As justificativas dessas ideias pedagógicas assim argumentam: todo conhecimento 

que o indivíduo aprende por si mesmo é considerado mais significante do que aquele 

transmitido por outras pessoas. A função da educação, nessa configuração, é preparar os 

indivíduos para acompanhar o processo de mudança uma vez que os conhecimentos são 

provisórios.  

Em contrapartida, Duarte (2000) afirma que, por trás da defesa de uma educação que 

busque promover a autonomia do aluno, está a intenção de preparar os indivíduos para as 

mudanças que ocorrem no mundo capitalista. Para o autor, esses aspectos ocultam faces da 

realidade, isto é, a divisão da sociedade em classes desiguais; “[...] trata-se de um lema que 

sintetiza uma concepção educacional voltada para a formação, nos indivíduos, da disposição 

                                                
56Seymour Papert foi um matemático, Ph.D. e educador sul-africano. Se dedicou aos estudos sobre a tecnologia na 

educação. Sob influência das ideias de Piaget, Papert acreditava que a aprendizagem da Matemática se dava com 

base nas experiências concretas, sensoriais, partindo da premissa de que se deve ensinar a criança a pensar. 

Desenvolveu a linguagem de programação denominada LOGO, criada com o intuito de incentivar a criança a 

“controlar” a máquina - numa posição ativa. Para o autor, ao fazer isso, a criança reelabora o seu próprio 

pensamento (PAPERT, 1985). 
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para uma constante e infatigável adaptação à sociedade regida pelo capital” (DUARTE, 2008, 

p. 11). 

Nas reflexões de Duarte (2000), o processo de mundialização do capital e de difusão 

do modelo econômico, político e ideológico neoliberal reforça a ideia de se formarem cidadãos 

autônomos. O papel ideológico que permeia essas discussões serve como emblema na 

continuidade de uma hegemonia burguesa no campo educacional.  

Nesse sentido, assim como Duarte (2000), defendemos que o papel da escola é o de 

resistir a essas demandas construídas pelo mercado, mediante ações que valorizem a 

compreensão da realidade social e natural, por meio da apreensão científica dos conteúdos 

acumulados no decorrer da história da humanidade.  

 Observamos essas justificativas com este cuidado, vez que nas afirmações que 

reforçam o uso dos recursos tecnológicos por pertencermos à “sociedade do conhecimento” está 

implícita a ideologia da sociedade capitalista (DUARTE, 2008; CHAUÍ, 2003). Duarte (2008) 

adverte que a “chamada sociedade do conhecimento é uma ideologia produzida pelo 

capitalismo. É um fenômeno no campo da reprodução ideológica do capitalismo” (p. 14). Nessa 

lógica, o conhecimento e a informação passam a ser forças produtivas destinadas à acumulação 

de poder e à reprodução da sociedade de classes e não como conhecimentos necessários à 

compreensão crítica da realidade. 

A ideia é que uma sociedade permeada por constantes e rápidas mudanças tecnológicas 

gera intensa produção. Ademais, existem conhecimentos que devem ser apropriados pelo 

sujeito para que ele consiga acompanhar o ritmo de crescimento da sociedade. Reforça-se assim 

que “o fator mais importante é o uso intensivo e competitivo dos conhecimentos” (CHAUÍ, 

2003, p. 8). Há um estímulo à competitividade e à profissionalização constante para adequação 

às novas demandas.  

Nessas possibilidades pedagógicas encontramos argumentos para o desenvolvimento 

da autonomia, ao citar o ciclo de ações e a espiral da aprendizagem na construção do 

conhecimento, ao abordar quando o aprendiz interage com o conteúdo usando o computador 

(VALENTE, 1999; 2005).  

Para Valente (2005), a construção do conhecimento utilizando computador acontece 

por meio de quatro fases: descrição, execução, reflexão e depuração. A descrição seria o 

momento em que o sujeito descreve uma solução para um problema posto no computador e a 

execução acontece quando o computador desenvolve a resposta aos comandos. Entretanto, se a 

resposta não corresponder ao esperado, há o momento de reflexão e depuração. A reflexão passa 

pela abstração empírica, pseudo-empírica e reflexionante. A empírica é o momento em que o 
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sujeito consegue as primeiras características físicas do objeto para avançar sobre a abstração 

pseudo-empírica e obter as deduções das propriedades inerentes a ele. Esse processo faria o 

sujeito elevar as abstrações para um nível superior, o do reflexionamento. Por fim, na 

depuração, o sujeito analisaria os resultados obtidos e, caso a resposta não seja adequada, 

iniciar-se-ia nova descrição. Esse processo faria emergir novo ciclo de ações, ganhando a 

representação de uma espiral.  

Nas pesquisas analisadas, ao citarem o ciclo de ações e a espiral da aprendizagem, não 

ocorre a discussão de como eles acontecem quando os discentes interagem com o ambiente 

dinâmico. Limita-se apenas ao plano das discussões teóricas. Não é enfatizada a importância 

de momentos de aprendizagem que valorizem o contexto histórico, social e político dos 

conteúdos.  

Neste sentido há uma valorização dos aspectos técnicos ao se reforçar a ideia de que a 

interação do aluno com o computador na reprodução das atividades propostas permite o 

desenvolvimento de tais ciclos de aprendizagem.  

 

Essa estratégia didática utilizada confirmou o potencial da atividade 

de programação, pelo seu caráter reflexivo, de ‘empoderamento’ do 

homem sobre o computador (P6, p. 93, grifos do autor)57.  

 

Ao programar o computador fica evidenciado que o ‘saber fazer’ para 

resolver um determinado problema o usuário se depara com uma 

situação em que é necessário representar o conhecimento de uma nova 

maneira e expressá-lo via linguagem computacional. O ‘saber fazer’ e 

o ‘saber compreender’ precisam caminhar juntos para que as relações 

entre as linguagens (matemática e computacional), bem como as 

relações entre os comandos sejam descritos de forma a produzirem o 

resultado esperado na tela do computador […] O objetivo desse 

questionário estava em saber como os professores resolveriam uma 

atividade de criação de botão sem a utilização do geogebrae após o 

trabalho com software na oficina, quais eram seus entendimentos sobre 

a programação e a utilização dessa ferramenta para a simetria axial 

(P6, p. 83, 84). 
 

 

Percebemos a perspectiva de o aluno aprender fazendo, pois se acredita que o ele 

aprende enquanto executa os passos no programa. É exigido dele, com antecedência, um 

conhecimento técnico da ferramenta e um manuseio minucioso do software antes de sua 

utilização para resolução da atividade proposta.  

                                                
57Os excertos que extraímos dos trabalhos serão sempre apresentados em itálico, para que seja possível distingui-

los de uma citação direta. 
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A terceira autora mais citada nas pesquisas é Vani Moreira Kenski (14 ocorrências). 

Ela é mencionada na ênfase dos discursos de que as “novas tecnologias” trazem mudanças para 

a educação e que a escola representa, na sociedade moderna, o espaço de formação em essas 

tecnologias devem ser difundidas, adaptando o sujeito aos avanços tecnológicos.  A justificativa 

de uso da tecnologia na educação feita pela autora é a de que tais tecnologias e a educação são 

indissociáveis. Isto se dá porque a tecnologia está em todo lugar, o que exige uma cultura 

informática educacional, bem como uma reestruturação das teorias educacionais e da ação 

educativa ante esse novo fenômeno (KENSKI, 2007, 2003). É o que podemos constatar nos 

excertos das pesquisas que trazem esta perspectiva: 

 

Kenski (2007, p.43) fala que ―assim como na guerra, a tecnologia 

também é essencial para a educação. Ou melhor, educação e 

tecnologia são indissociáveis (P21, p. 57). 

 

[…]. Este trabalho se apropriou das considerações teóricas de Kenski 

(2003, 2007) que destacam um novo ritmo que a tecnologia imprime à 

educação (P21, p. 07) 

 

 […] É notório que o mundo passou e passa por constante evolução 

tecnológica e que a utilização das tecnologias afeta todos os campos 

educacionais. Elas encaminham as instituições para a adoção de uma 

cultura informática educacional que exige uma reestruturação sensível 

não apenas das teorias educacionais, mas da própria percepção e ação 

educativa (KENSKI, 2003) (P21, p. 19). 

 

[...] Em um momento caracterizado por mudanças velozes, as pessoas 

procuram na educação escolar a garantia de formação que lhes 

possibilite o domínio de conhecimentos e melhor qualidade de vida. 

(KENSKI, 2007, p.18-19) (P34, p. 20) 

 

[…] Segundo Kenski (2007) a tarefa de acompanhar à complexidade 

que os avanços tecnológicos impõem a todos, indistintamente, perpassa 

por adaptar- se a mesma (P34, p. 20). 

 

Essas ferramentas são consideradas por Kenski (2009) não apenas um 

suporte, pois interferem em nossa forma de pensar, de nos 

relacionarmos, de adquirirmos conhecimentos. A autora destaca ainda 

que meios de comunicação como a televisão e o computador, através 

de seus recursos, movimentaram a educação e provocaram novas 

mediações entre a abordagem do professor, a compreensão do aluno e 

o conteúdo que circula nesses meios (P40, p. 34). 
 

 

 Esta configuração que delega às tecnologias a centralidade das mudanças pedagógicas 

coloca a tecnologia no centro da discussão. Peixoto (2012) enfatiza que a perspectiva que 
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considera a tecnologia elemento central, tem uma abordagem tecnocêntrica. Nela, conforme a 

autora, a técnica é considerada, por si mesma, eficaz para melhorar a qualidade da educação e 

que professores despreparados para utilizar as tecnologias são entraves à eficácia do sistema 

técnico adotado. 

Um aspecto nas pesquisas da Educação Matemática que nos chamou a atenção diz 

respeito às propostas que utilizam os princípios metodológicos da Engenharia Didática, que 

destaca Artigue (12 ocorrências) como a quarta autora mais citada. Sob o enfoque da didática 

francesa, a Engenharia didática surgiu na Educação Matemática, na década de 80, com o 

objetivo de organizar uma forma de trabalho didático. Trata-se de uma maneira particular de 

organizar procedimentos metodológicos de uma investigação. Ela considera o trabalho do 

pesquisador como o de um Engenheiro, tanto na dimensão teórica quanto na experimental, 

interligando investigação e ação. A principal característica é a de propor efetivação de ações 

didáticas em sala de aula por meio de concepção, realização, observação e análise de sequências 

de ensino (ALMOULOUD; COUTINHO, 2008; ARTIGUE, 1988).  

Apesar de ter sido criada pelo educador e matemático francês Guy Brousseau, a 

Engenharia didática foi amplamente estudada, desenvolvida e divulgada por Michèle Artigue 

em sua obra em 1988. Acreditamos ter sido esse o motivo pelo qual Artigue seja tão presente 

nas pesquisas que utilizam a Metodologia da Engenharia Didática e não Brousseau. Cabe 

pontuar que Brousseau foi o 21º autor mais citado nas pesquisas por trazer aspectos 

relacionados à Teoria das situações didáticas. 

João Pedro da Ponte, com 12 ocorrências, foi citado para evidenciar o papel da 

investigação em matemática e a resolução de problemas em sala de aula, bem como para 

destacar aspectos referentes à formação, desenvolvimento e prática profissional de professores, 

dada a presença das tecnologias dentro dos espaços formativos. Para o autor, há grandes 

possibilidades de que o ambiente informatizado viabilize uma aprendizagem significativa. Mas, 

para isto, é necessária a reorganização da prática docente, do espaço físico, tempo e incentivo 

para a formação continuada de professores, como podemos ilustrar no excerto a seguir:  

 

Num ambiente informatizado é mais propicio para se criar um 

ambiente de aprendizagem ativo e crítico, mas para isso ocorrer, nas 

nossas escolas, de acordo com Ponte (2006, p. 1), ‘seria necessário 

uma reorganização profunda da prática docente, incluindo o espaço 

físico, o tempo dedicado às diferentes tarefas e em uma forma séria de 

promover e incentivar a formação continuada dos professores’ (P26, 

p. 35). 
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A observação das fontes mostra as pesquisas que se baseiam em Ponte (2006) para 

realçar questões referentes à formação inicial e continuada do professor. Acredita-se que muitos 

professores não tiveram uma formação inicial que incluísse grandes possibilidades de 

experiências matemáticas (PONTE, 2006; PONTE, 1998), como ilustramos no excerto a seguir. 

 

A formação matemática de muitos professores, ao longo da sua 

formação inicial, foi deficiente e, segundo Ponte (1998, p. 5), muitos 

professores ‘não tiveram oportunidade durante esta formação de 

percorrer um leque variado de experiências matemáticas, incluindo a 

resolução de problemas, a realização de trabalho investigativo, a 

construção de modelos de situações reais, etc’ (P28, p. 130). 
 

 

Realçamos ainda a presença dos conceitos relacionados à “zona de conforto”, “zona 

de risco” e da noção de “seres humanos com mídias” anunciados por Marcelo de Carvalho 

Borba e Miriam Godoy Penteado (11 ocorrências). Na perspectiva dos autores, a zona de 

conforto acontece em um ou muitos momentos de uma aula tradicional, onde as atividades são 

conhecidas, previsíveis e controláveis pelo professor. De acordo com os autores, em atividades 

que utilizam o computador ou softwares de geometria dinâmica, por exemplo, podem acontecer 

situações em que o professor não consiga ter o controle da turma ou surjam perguntas 

imprevistas. A esse movimento Borba e Penteado (2012) denominam zona de risco.  

À medida que o professor se move em direção à zona de risco, ele pode usufruir do 

que a informática oferece, uma vez que a incerteza e a imprevisibilidade são aspectos gerados 

nesse contexto. Para eles, esses aspectos podem ser vistos como possibilidades para o 

desenvolvimento do professor, do aluno e das situações de aprendizagem (BORBA; 

PENTEADO, 2012). 

 Outro conceito marcante nas fontes analisadas diz respeito à concepção de “seres 

humanos com mídias”. Para Borba e Penteado (2012), o conhecimento é produzido por um 

coletivo de seres humanos com mídias – ou seres humanos com tecnologias – e não por seres 

humanos isoladamente. Logo, há uma relação do ser humano com mídias ou tecnologias na 

construção do conhecimento. Assim, a produção do conhecimento matemático acontece por 

meio de um coletivo de seres-humanos-com-tecnologias (BORBA; MALHEIROS; ZULATTO, 

2008; BORBA E PENTEADO, 2012).  

Observando-se essa lógica, recorremos a Vieira Pinto (2005) ao sublinhar que as 

tecnologias fazem parte da história humana. Elas estão presentes em diferentes contextos sócio-

históricos e fazem parte dos processos de produção humana em diferentes momentos da 

história.  
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Outro aspecto que vale realçar diz respeito ao modo de conceber a relação entre os 

seres humanos e às tecnologias desses autores, que vai ao encontro das concepções do filósofo 

Pierre Lévy sobre “coletivos pensantes” e “tecnologias da inteligência” e as de Oleg 

Konstantinovich Tikhomirov sobre “reorganização do pensamento”. 

Mesmo não sendo um pesquisador do campo da educação, notamos que Lévy é o 15º 

autor mais citado. Isto nos ajuda a compreender o fato de não serem apresentadas análises de 

como o uso de tecnologias digitais podem contribuir de maneira efetiva para o ensino desses 

conteúdos. Tal fato reforça a análise de pesquisas anteriores (MORAES, 2016; ARAÚJO, 2008) 

que sinalizaram a presença das ideias desde autor. Embora não se dedique às questões 

relacionadas ao ensino e à aprendizagem e sim à perspectiva da filosofia da tecnologia, ele se 

destaca nas pesquisas do campo educacional que possuem como objeto de estudo as tecnologias 

nos espaços formativos. 

Nesse aspecto, chama-nos a atenção o fato de esse autor, apesar de ser o mais citado 

nas investigações anteriores, nesta se encontrar no 15º lugar. Nossa conjectura é a de que a 

especificidade da área da educação matemática possa ter contribuído para isto. Devido à criação 

da área de ensino, em 2011, muitos dos programas relacionados à Educação Matemática 

migraram para ela. Os programas que se dedicam às discussões das ideias de Lévy, 

provavelmente, podem estar mais presentes nas pesquisas produzidas dentro dos programas de 

pós-graduação da área da educação, do que nas pesquisas que dão ênfase ao aspecto didático-

pedagógico do processo de ensino e aprendizagem, como os programas da área de ensino.  

Boa parte das pesquisas sobre a nossa temática foi produzida após 2011, ou seja, elas 

estão incluídas dentro da área de ensino. Isso pode ser uma provável explicação do motivo pelo 

qual Lévy passou para a 15ª posição entre os autores citados nas pesquisas que compõem o 

nosso corpus. 

Outros aspectos identificados dizem respeito aos autores Howard Eves (11 

ocorrências) e Carl Benjamin Boyer (10 ocorrências) presentes nas pesquisas que abordam 

aspectos relacionados à história da matemática. Luiz Dante (11 ocorrências) foi citado nas 

pesquisas para trazer aspectos referentes ao conteúdo da geometria plana. Almouloud (10 

ocorrências), foi décimo autor mais presente pela referência à metodologia da Engenharia 

Didática, respaldando as ideias de Michèle Artigue. 

O 11º autor mais citado dentro das pesquisas foi Marcelo de Carvalho Borba, com os 

estudos empreendidos sem parceria de outro pesquisador. Esse autor foi utilizado nas pesquisas 

por trazer a perspectiva de que o professor deve ser preparado para saber lidar com situações 

novas, como podemos ver no excerto a seguir: 
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A utilização e a implementação de recursos tecnológicos na educação, 

tanto na escola pública quanto na privada, tem levantado diversas 

questões, das quais Borba (1999, p. 285) destaca ‘as preocupações 

relativas às mudanças curriculares, às novas dinâmicas da sala de 

aula, ao novo papel do professor e o papel do computador nesta sala 

de aula’ (P28, p. 54). 
 

Isso pode ser verificado em Borba e Penteado (2012), ao enfatizarem que o professor 

deve atualizar constantemente seu vocabulário sobre computadores e softwares, para saber 

lidar com situações imprevisíveis.  

Nos referenciais da Educação Matemática, percebemos a influência da Teoria dos 

Registros de representações semióticas, o que levou Raymond Duval para o 12º autor mais 

citado dentro das pesquisas. Esta teoria foi criada por ele na década de 1970. Parte do 

entendimento de que a atividade matemática deve ser analisada em termos de transformações 

de representações semióticas. Para aprender um determinado conceito matemático, Duval 

defende que se deve recorrer aos diversos tipos de registros de representação do objeto 

matemático. Esse registro pode ser o numérico, o geométrico, o figural ou o algébrico 

(FREITAS; REZENDE, 2013; DUVAL, 2011). 

Robert Bogdan e Sari Biklen foram citados para justificar as escolhas metodológicas 

das pesquisas do corpus. Maria Alice Gravina e Lucila Maria Costi Santarosa ocupam a 14º 

posição no número de autores mais citados dentro das pesquisas. Assim como nos trabalhos de 

Gravina, as pesquisas que se embasaram nas autoras, citaram-nas para dar respaldo às 

discussões dos conceitos de softwares de geometria dinâmica, aos impactos, desafios e a 

importância deles como recurso didático.  

Corroborando o delineamento das primeiras impressões do corpus em análise, fizemos 

outro exercício relacionado às palavras-chave que acontecem com mais frequência. No 

processo de catalogação (Apêndice D), observamos que as maiores ocorrências foram software 

geogebra (18 ocorrências), geometria (oito ocorrências), geometria dinâmica (sete ocorrências) 

e registro de representação semiótica (seis ocorrências). 

Essa informação corrobora aquelas encontradas e apresentadas na seção anterior, em 

que percebemos grande número de pesquisas que investigam o geogebra como software de 

geometria dinâmica para ensinar geometria plana no ensino médio. Além disso, há a recorrência 

da teoria dos registros de representação semiótica. 

No próximo capítulo, procuramos superar o imediato em busca da apropriação do 

pensamento educacional brasileiro sobre o ensino de geometria plana no ensino médio, em 
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investigações que abordam os softwares de geometria dinâmica como recurso didático. Para 

tanto nos empenhamos em avançar na discussão, dado o propósito de desenvolver a 

compreensão e a discussão dos indícios de abordagem pedagógica presentes nas pesquisas 

brasileiras sobre a temática supracitada. 
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CAPÍTULO 4 - FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS NAS PESQUISAS SOBRE O 

ENSINO DE GEOMETRIA PLANA NO ENSINO MÉDIO QUE UTILIZAM OS 

SOFTWARES DE GEOMETRIA DINÂMICA 

 

 

Nos capítulos anteriores, apresentamos breve retrospectiva histórica da geometria com 

a finalidade de compreender a abordagem pedagógica destes conteúdos na educação básica. 

Expusemos a construção do mapeamento das pesquisas analisadas, isto é, do corpus, com o 

propósito de compreender os indícios e as principais características das discussões pedagógicas 

presentes em pesquisas que abordam a geometria plana no ensino médio com softwares de 

geometria dinâmica. 

Como mencionado, o corpus é composto de 42 pesquisas publicadas entre os anos de 

1987 a 2017, sendo 41 dissertações e uma tese. O exercício de apreensão do pensamento 

educacional sobre essas produções deu-se a partir do que era mais visível nas produções em 

direção ao mediato e oculto (LEFEBVRE, 1983).  

Acreditamos que entre as ideias da mente humana e suas condições de existência há 

uma determinação de reciprocidade. Por isso, escolhemos a dialética como modo de 

compreender a concepção de homem, sociedade e da relação homem-mundo. E, por meio dela, 

visamos compreender a maneira pela qual as concepções dos investigadores se relacionam com 

as condições de existência social, como se encadeiam e se determinam reciprocamente 

(GADOTTI, 2006). 

Para Libâneo (2013) vincular as concepções de educação aos objetivos sociopolíticos 

e pedagógicos, analisando-se as condições concretas como o ensino se dá, significa analisar o 

processo didático como totalidade. Para esse autor, falar das concepções de educação em 

determinada sociedade é entender que os objetivos, conteúdos e métodos se modificam 

conforme mudam as concepções de homem e de mundo. Estas, por sua vez, determinam o modo 

de agir, de pensar e os interesses de grupos e classes sociais. 

Refletir acerca das tendências pedagógicas se faz necessário, vez que elas expressam 

a concepção de homem e de mundo em determinada sociedade e como isto se reflete na 

educação; consequentemente, nas decisões que se referem aos objetivos, conteúdos e métodos 

utilizados no âmbito escolar. Por isso, procuramos analisar as tendências pedagógicas e o modo 

como incidem no tipo de abordagem pedagógica adotada nas pesquisas sobre o ensino de 

geometria plana no ensino médio que utilizam softwares de geometria dinâmica como recurso 

didático. 
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Partindo desse entendimento, elencamos inicialmente as tendências pedagógicas que 

emergiram da análise dos dados.  Apresentamos também a forma como estas se encontram 

presentes nas pesquisas que investigam o ensino dos conteúdos de geometria utilizando 

softwares de geometria dinâmica. Finalmente, elaboramos a relação dessas perspectivas com as 

abordagens que tratam as relações entre a educação e as tecnologias.  

 

4.1 Tendências Pedagógicas e a educação Matemática 

 

O preenchimento da ficha de leitura (Apêndice A) nos permitiu registrar alguns 

elementos que permeiam as pesquisas que compõem o corpus e contribuem para avançarmos 

na compreensão do nosso objeto de estudo. Conforme Libâneo (1985), as práticas pedagógicas 

trazem consigo condicionantes sócio-políticos que expressam implícita ou explicitamente uma 

concepção de homem, de mundo e, consequentemente, diferentes concepções do papel da 

escola, da aprendizagem, da relação professor-aluno, de métodos, metodologias e recursos a 

serem utilizados.  

Neste sentido, consideramos os citados aspectos para apreender a maneira como os 

enfoques das tendências pedagógicas da educação se entrelaçam com as perspectivas que 

orientam a educação matemática. O levantamento realizado nos permitiu observar, num 

primeiro momento, duas possibilidades de investigação: pesquisas teóricas (bibliográfica ou 

análise documental) e pesquisas que investigam a ,sala de aula (intervenção na prática), como 

se observa no quadro a seguir:  

 

Tabela 3- Distribuição das pesquisas por metodologia adotada 

Metodologia Código Quantidade % 

Pesquisa teórica P21 01 2,38 

Pesquisa que investiga a sala 

de aula 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11, P12, P13, P14, P15, 

P16, P17, P18, P19, P20, P22, 

P23, P24, P25, P26, P27, P28, 

P29, P30, P31, P32, P33, P34, 

P35, P36, P37, P38, P39, P40, 

P41, P42 

41 97,62 

Total  42 100 

Fonte: Dados organizados conforme informações bibliográficas identificadas pela autora em 2018. 

 

O primeiro eixo é o da pesquisa teórica, sendo apenas uma em nosso corpus (2,38%). 

A metodologia escolhida foi a análise documental para verificação da apropriação dos softwares 

de geometria dinâmica por parte dos professores, seguida de uma discussão que foca no 
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incentivo ao uso. Não aborda aspectos relacionados às teorias da educação ou teoria da 

educação matemática, enfatizando-se uma abordagem tecnocêntrica, isto é, que coloca as 

tecnologias no centro do processo (PEIXOTO, 2012). O segundo eixo refere-se às pesquisas 

que investigam a sala de aula. Estas representam proporção maior, sendo 41 pesquisas 

(97,62%), muitas das quais são oriundas dos mestrados profissionais. 

Outros aspectos relevantes podem ser obtidos sobre as pesquisas empíricas. O primeiro 

reporta aos sujeitos investigados: 25 pesquisaram os estudantes das escolas de educação básica 

da rede pública, seis pesquisaram estudantes das escolas da rede particular de ensino, cinco 

pesquisaram alunos de curso técnico integrado ao ensino médio; quatro tiveram professores de 

escola pública como sujeitos e uma pesquisa envolveu tanto os professores de escola pública, 

quanto de escola particular. 

Os principais aspectos que permeiam as justificativas são embasados na seguinte 

afirmação: estamos vivendo em uma sociedade permeada por mudanças constantes e as 

tecnologias devem estar presentes na escola. Cabe, porém, pontuar que esta justificativa se 

apresenta sob alguns enfoques: a primeira perspectiva está presente em quatro pesquisas e 

afirma ser função da escola preparar o sujeito para atuar no mercado de trabalho após sair da 

escola, por isto foca no desenvolvimento de habilidades técnicas e no método de instrução que 

permita ao aluno tornar-se produtivo e eficiente; outra perspectiva está presente em 12 

pesquisas e defende ser necessário que a escola ensine o aluno a construir seu próprio 

conhecimento, de modo que “aprenda a aprender” e desenvolva sua autonomia. O foco nessas 

pesquisas são os desafios, as descobertas e a experimentação.  

Entretanto, presente em 35 pesquisas, prevalece a perspectiva que oscila entre a ideia 

de que o sujeito precisa aprender a geometria plana com softwares, para que saiba utilizá-los 

em outras situações da vida; isto se justifica pelo fato de ele ter de melhorar seu campo de 

conhecimento sob as questões tecnológicas para se adaptar às mudanças constantes na 

sociedade do conhecimento. Por isso, é priorizada a visão de que o sujeito deve adquirir 

competências e habilidades que lhe oportunizem aprender sozinho, para saber lidar com essas 

mudanças.  

 Das 42 pesquisas analisadas, em 39  delas (92,86%) identificamos uma concepção de 

educação. Tomando por base as características das pesquisas do corpus e as concepções de 

educação elaboradas a partir das reflexões de Libâneo (1985) e Saviani (2007, 2008), 

produzimos a tabela seguir. 
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Tabela 4-Tendências pedagógicas presentes nas pesquisas do corpus 
Tendência pedagógica 

 

Características Relação 

entre 

educação e 

tecnologias 

Código Qt. 

Aproximação- Crítica 

(Pedagogia crítico-social dos 

conteúdos) 

- Valoriza a apropriação do 

conhecimento científico associada 

às realidades sociais; 

- Objetivo da aprendizagem é 

compreender o contexto histórico e 

interpretar os dados culturais; 

- Concepção crítica de tecnologia e 

de sua relação com a educação; 

- Valoriza os aspectos históricos e 

determinantes intrínsecos ao objeto 

de estudo; 

- Busca promover uma formação 

ética, intelectual e o pensamento 

crítico; 

- Os conteúdos são contextualizados 

e adaptados à realidade dos sujeitos; 

- Há uma participação ativa do 

professor e do aluno. 

Crítica P25 1 

Não 

Crítica 

 

Tecnicista 

 

-Justifica-se que as tecnologias 

estão em todo lugar e devem estar 

presentes na escola; 

- O papel da escola é preparar os 

alunos para atuar no mercado; 

- Foca-se no desenvolvimento de 

habilidades técnicas no manuseio 

do software; 

- Garantia da eficácia da 

transmissão do conceito 

geométrico; 

- O método de instrução é 

priorizado; 

 Prevalece a 

visão 

determinista 

 

P5-NI58 

P5, P12, 

P27, P39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Escolanovismo/ 

construtivismo 

- Foca-se em despertar o interesse 

e a motivação e promover 

interação professor-aluno em 

detrimento do ensino dos 

conteúdos; 

- Professor é facilitador e aluno é 

construtor do próprio 

conhecimento; 

- O método “aprender fazendo” é 

priorizado; 

 Oscila entre 

determinista 

e 

instrumenta

l 

 

P14- NI 

P2, P3, P4, 

P9, P11, 

P13, P14, 

P15, P22, 

P27, P38 

Pós-

moderna 

 

 

Neoprodutivismo 

- O foco é ter uma educação 

produtiva; 

- O indivíduo que deve saber utilizar 

o software para aprender os 

conteúdos e para outras situações; 

 P7, P12, 

P16, P18, 

P21, P24, 

P26, P28, 

P29, P30, 

 

 

 

 

 

                                                
58 NI: Não Identificado 



105 

 

Tendência pedagógica 

 

Características Relação 

entre 

educação e 

tecnologias 

Código Qt. 

P32, P34, 

P37, P41 

 

 

 

 

 

 

 

35 

Neoescolanovismo 

Neoconstrutivismo 

- Autoafirmação da necessidade de 

atualização de informações por parte 

do aluno, para que possam se 

adaptar às mudanças constantes; 

- O aluno precisa adquirir 

competências e habilidades 

relacionadas ao “aprender a 

aprender” e ao “aprender fazendo” 

para saber lidar com novas 

situações; 

- O aluno precisa se capacitar para 

adquirir novos conhecimentos; 

- Trazem concepções do professor 

reflexivo; 

- As experiências são centradas no 

pragmatismo do cotidiano; 

- Valoriza-se aquisição de 

competências e habilidades como 

um meio de adaptação ao mundo 

globalizado. 

Oscila entre 

instrumental 

e 

determinista 

P1, P6, P7, 

P8, P10, 

P17, P19, 

P20, P21, 

P24, P26, 

P28, P29, 

P30, P31, 

P32, P35, 

P36, P37, 

P40, P41 

Não pôde ser identificada - P23- 

Instrumental 

P42 

Determinista 

P33- NI 

P23, P33, 

P42 

3 

Fonte: Dados organizados conforme informações bibliográficas identificadas pela autora em 2018. 

 

Nas citadas pesquisas há uma recorrência do pensamento pós-moderno em 35 delas. 

Outras perspectivas de educação encontradas referem-se à tendência construtivista, presente em 

11 pesquisas, e à tecnicista, presente em quatro pesquisas. Estas duas últimas, Saviani (2008) 

as classifica dentro das tendências não críticas de educação. Vale ressaltar que algumas 

pesquisas oscilam dentro destas tendências não críticas; outras oscilam entre uma e outra 

perspectiva pós-moderna. 

No capítulo 2, vimos que o geogebra é o software mais utilizado nas pesquisas, sendo 

que 76,19% delas o utilizam como recurso didático para ensinar geometria plana no ensino 

médio. Notamos ainda que o “software geogebra” é a palavra-chave mais citada. Por isto, na 

sequência, apresentamos a análise da abordagem pedagógica dos conteúdos nas pesquisas que 

citam o geogebra como recurso didático.  
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4.1.1 O Geogebra como recurso didático: perspectivas apresentadas nas pesquisas 

 

Como enfatizamos, ao observar as questões de ordem pedagógica é relevante  

compreender a articulação dos elementos didáticos do processo de ensino e aprendizagem. 

Cabe, pois, observar o que se ensina, como se ensina, para que se ensina e quem ensina 

(LIBÂNEO, 2013).  

Com base nas discussões de Libâneo (2013) compreendemos que, ao analisar as 

pesquisas que investigam a prática de ensino utilizando-se de um software educacional, nós nos 

aproximamos de tais elementos. Assim constatamos que essa prática é determinada socialmente 

de conformidade com as exigências, expectativas e visão de mundo de determinado grupo ou 

classe social. Elas são apresentadas sob diversos propósitos formativos, dependendo do tipo de 

sujeito que se quer formar e da natureza de atuação social que se espera dele.  

Nesta perspectiva, o ensino dos conteúdos é guiado pela articulação e  a reciprocidade 

entre objetivos-conteúdos-métodos, sendo os objetivos o ponto de partida, que expressa 

diferentes propósitos pedagógicos. Os recursos didáticos, por sua vez, são utilizados em 

conformidade com essa lógica, visto que estão presentes nos processos de mediação didática. 

A escolha em analisar um artefato tecnológico no ensino dos conteúdos de Geometria 

parte do pressuposto de que os objetos técnicos pertencem à construção histórica, social e 

cultural do Homem. Por isto,  é preciso superar a dicotomia que antagoniza os objetos técnicos 

e os sujeitos sociais como elementos autônomos. Tem-se a compreensão de que a tecnologia é 

resultante deste processo sócio-histórico da humanidade, sendo inseparável de outras 

dimensões que permeiam suas relações em diferentes âmbitos de suas atividades: culturais, 

sociais e, em nosso trabalho, na esfera educacional (PEIXOTO, 2012; VIEIRA PINTO, 2005). 

Por isto, julgamos essencial entender a abordagem pedagógica adotada nas pesquisas sobre o 

ensino de geometria plana no ensino médio que utilizam softwares de geometria dinâmica como 

recurso didático. Elas  refletem a forma como se construiram as discussões que norteiam as 

propostas de práticas de ensino. Observar esses elementos permite ainda analisar qual a relação 

entre estas características e as que dizem respeito às relações entre a educação e o uso dos 

objetos técnicos. 

Dito isto e conforme apresentado no capítulo 3, o geogebra foi o software mais 

utilizado nas pesquisas (32 ocorrências), o que permitiu a constatação de que ele é mais 

utilizado quando se investiga a geometria dinâmica.  

A escolha do geogebra é justificada nas pesquisas por ser um software gratuito, de 

livre acesso, ou seja, por permitir tanto o download quanto a distribuição e a realização de 
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modificações no software. Além disso, outro aspecto que justifica a escolha do geogebra é a 

facilidade de instalação e manipulação, com possibilidades de exploração das áreas de 

Geometria, Álgebra e Cálculo em um mesmo ambiente. 

Nas pesquisas o principal objetivo de se utilizar este software está na proposta de 

exploração das representações algébricas e geométricas do objeto geométrico construído; ele 

faculta, concomitantemente, duas representações de um mesmo objeto: na janela geométrica ou 

janela de visualização e na janela algébrica (HOHENWARTER, 2007). Está presente também 

nas justificativas que buscam uma explicação dos registros de representação semiótica, quarta 

palavra-chave mais citada. Esta parte da premissa de valorização das transformações de 

representações semióticas como fundamento da atividade matemática. Ou seja, considera os 

diversos tipos de registros de representação de um mesmo objeto para o entendimento dos 

conceitos matemáticos (DUVAL, 2011).  

Além disso, o geogebra é utilizado em quatro trabalhos para desenvolver 

conhecimentos relacionados à demonstração, prova e argumentação de conceitos de geometria. 

As pesquisas partiam da discussão sobre as funções das provas, demonstrações e seus tipos para 

demonstrar os axiomas da geometria plana. Em se tratando de fomentar essas discussões, os 

pesquisadores se embasaram em Nicolas Balacheff59e Saddo Ag Almouloud60.  

O olhar para a forma como são abordados os conteúdos em ambientes de ensino e 

aprendizagem da geometria trouxe, na maioria das pesquisas, uma perspectiva de que primeiro 

se realizam atividades de demonstrações e comprovações dos teoremas da geometria plana 

utilizando lápis e papel. Em segundo momento, os estudantes  fazem uso do software para 

comprovar as mesmas propriedades. Nesses termos, nota-se a existência de estudos em que os 

alunos não exploram a argumentação e o pensamento hipotético-dedutivo em suas atividades 

no ambiente dinâmico. Mas, mesmo assim, preconizava-se ser o seu uso necessário. 

Ao perceber esses aspectos, comprovamos que, nestas pesquisas, a tecnologia é 

percebida como elemento central das propostas de ensino, desconsiderando outros elementos 

que configuram o processo pedagógico: a relação professor aluno e a discussão dos conteúdos 

de geometria. Configura-se, pois, uma perspectiva tecnocêntrica (PEIXOTO, 2012), como 

podemos ver nos excertos das pesquisas. 

                                                
59Nicolas Balacheff é cientista sênior e trabalha no Laboratório de Informática de Grenoble. Atuou no Centro 

Nacional Francês de Pesquisa Científica do Instituto de Ciências da Informação e Ensino de Interações (França), 

na Universidade Joseph Fourier e foi professor no Instituto de Tecnologia de Grenoble. (Informações disponíveis 

em: <https://www.researchgate.net/profile/Nicolas_Balacheff>. Acesso em: 07 jan. 2019). 
60Saddo Ag Almouloud doutor em mathematiques et applications - université de Rennes i em 1992 - França. 

Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e da Fundação Santo André. Disponível 

em:<http://lattes.cnpq.br/9168215683139657>. Acesso em: 07 jan. 2019). 

https://www.researchgate.net/profile/Nicolas_Balacheff
http://lattes.cnpq.br/9168215683139657
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Os alunos, no primeiro momento, tiveram um contato inicial com o 

software, manusearam e observaram suas potencialidades. Após 

receberam um roteiro de atividade para a realização e registro de 

aspectos importantes de cada um (P10, p. 41). 

 

Não notamos dificuldades dos alunos para manusear a ferramenta 

computacional nestas atividades, o que nos faz crer, que esta aparente 

facilidade deve-se ao fato de seguirmos o mesmo padrão nas interfaces 

das atividades (P16, p. 133) 

 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 

processo de ensino e aprendizagem pode ser visto como um fator 

impulsionador de mudanças na prática escolar (P24, p.47). 

 

As Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) estão, cada dia 

mais, presentes no nosso cotidiano, constituindo-se num instrumento de 

trabalho essencial, razão pela qual exercem um papel cada vez mais 

importante na educação, notadamente na Educação Matemática (P40, 

p. 16). 

 

Em relação aos softwares, é importante observar que o cotidiano está 

impregnado pelo uso de tecnologias e a escola não pode ficar de fora 

desse novo contexto. Ela precisa, na medida do possível, implantar 

essas tecnologias de forma benéfica (P35, p. 116). 
 

Neste contexto, ao se valorizar e dar centralidade aos objetos técnicos, dispensou-se 

especial atenção às horas dedicadas à familiarização com os softwares e à explicação de uma 

sequência passo a passo sobre o modo de utilizar os recursos para a construção do objeto 

matemático em 10 pesquisas; principalmente em quatro delas, nas quais encontramos uma 

abordagem tecnicista. Pudemos perceber que isto se dá quando é enfatizada a exploração das 

funcionalidades do software em detrimento dos conteúdos.  

Constatamos a sistematização de atividades que primam por procedimentos que 

ofereçam aos alunos o acesso à linguagem computacional, e também pelo uso dos recursos na 

construção de diferentes figuras, destituído de análise, reflexão e contextualização dos tópicos 

de geometria, como se segue:  

 

A explicitação envolve conhecer os conceitos matemáticos envolvidos 

e saber representá-los na linguagem computacional (P6, p. 90). 

 

Assim, faz-se presente nestas pesquisas uma abordagem da tecnologia voltada para a 

técnica, sem qualquer referência ao entendimento do homem como ser sócio-histórico-cultural 

em seu processo de formação de conceitos científicos. Tem-se em Peixoto (2012) que a 

perspectiva que coloca a tecnologia no centro dicotomiza os elementos que fazem pensar na 
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relação entre educação e tecnologias, como se estas não fossem trabalho humano e como se as 

ações humanas fossem desvinculadas de seu meio sócio-histórico. Entendemos que não há 

como deslocar esses aspectos das tecnologias, vez que construção dela é fruto da ação humana. 

Seres humanos e o processo pedagógico não se encontram desvinculados dos aspectos sociais, 

culturais e econômicos que permeiam o contexto. 

Outra característica do tratamento dos conteúdos diz respeito às propostas das 

atividades didáticas. Foi possível observar que a valorização de resolução das listas de 

exercícios é marcante. As perspectivas em que são apresentadas e discutidas as resoluções nas 

pesquisas possuem características da perspectiva pedagógica tecnicista, em que é evidenciada 

a solução das atividades sem considerar o processo de construção delas. Essas características 

sinalizam um ensino instrucionista, sendo que importante é ter objetividade, pois o foco é 

produzir indivíduos competentes para o mercado (LIBÂNEO, 1985).  

Para Libâneo (1985) o estabelecimento de comportamentos por meio de objetivos 

instrucionais é uma das etapas básicas do processo de ensino e aprendizagem no tecnicismo. 

Uma das premissas é a de que o ensino e a aprendizagem nesta concepção podem ser 

condicionados por atividades comportamentais que priorizam a sequência de etapas, isto é, uma 

instrução programada. Por isso, há ênfase na repetição e memorização que visam disciplinar a 

mente e formar determinados hábitos comuns (LIBÂNEO, 1985; SAVIANI, 2008).   

A base que fundamenta essa concepção é constituída pela teoria do capital humano, 

incorporada na educação sob os princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, 

buscando a maximização de resultados com o mínimo de despesas. A eficiência e a qualidade 

nesse processo são condições essenciais para a sobrevivência e a lucratividade da sociedade 

capitalista dentro do mercado competitivo (SAVIANI, 2008). 

Mas, vemos presente também a perspectiva de que o sucesso da atividade com o 

software dependerá da forma como é utilizada pelo sujeito. Logo, caso o objetivo pretendido 

não seja contemplado, provavelmente isto ocorra pelo mau uso da ferramenta. A perspectiva 

responsabiliza insucesso da utilização do software ao professor, sinalizando uma visão 

instrumental (PEIXOTO, 2012).  

 

O sucesso das TICs está em estabelecer as estratégias apropriadas 

para o desenvolvimento cognitivo do aluno e o aperfeiçoamento das 

práticas de ensino por parte do professor (P20, p. 46). 

 

Entendemos que não é suficiente o uso de mídias digitais, sendo 

necessário, primeiramente, o domínio dessa cultura por parte do 

professor (P8, p. 43). 
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Neste aspecto, a escolha de um software adequado é de fundamental 

importância para que estas ações aconteçam. Cabe ao professor criar 

as estratégias e conhecer o programa aplicativo que será utilizado, com 

a necessária fluência (P20, p. 48). 

 

As TIC, quando utilizadas corretamente, podem contribuir para o 

processo de ensino e aprendizagem. No entanto, para utilizar estas 

tecnologias é necessário que o professor saiba onde buscar os recursos 

que favoreçam a utilização pedagógica desta tecnologia (P24, p. 50) 

 

É preciso destacar que embora sejam muitas as potencialidades que os 

softwares de matemática oferecem à educação, é necessário ficar 

atento que a qualidade da utilização dos mesmos depende da forma 

como eles são utilizados pelos professores (P28, p. 57). 
 

Assim, vemos que, enquanto algumas pesquisas se centram nos aspectos técnicos do 

conhecimento do software, outras pesquisas se dedicam à discussão da qualidade da experiência 

que acreditam ser influenciada pelo tipo de uso do software, que é feito pelos sujeitos. Mais 

uma vez ocorre a ausência de pesquisas que se preocupem com a formação dos conceitos 

geométricos envolvidos.  

Outra configuração presente em 11 pesquisas, foi a justificativa de uso do software 

com o objetivo de despertar o interesse e a motivação do aluno, ensiná-lo a construir seus 

próprios conhecimentos. O foco no lema “aprender a aprender” é destacado, sendo a matriz 

teórica o escolanovismo. Procura-se, por meio das atividades propostas, partir do que o aluno 

já sabe, para que ele possa construir novos conhecimentos. Professor é facilitador e aluno 

construtor do próprio conhecimento; o método é “aprender fazendo”. Essas ideias se 

aproximam da tendência construtivista (LIBÂNEO, 1985).  Estas perspectivas são realçadas 

nos excertos a seguir. 

 

Ao longo das oficinas percebeu-se que as atividades em que os 

estudantes eram protagonistas foram as que mais despertaram seu 

interesse, estimulando sua autonomia, criatividade e curiosidade (P11, 

p. 159). 

 

Os alunos têm de ser parte integrante na construção dos seus 

conhecimentos, ou seja, “aprender a aprender”, e não meros 

observadores passivos. Para isso temos a tecnologia como uma aliada 

(P22, p. 66). 

 

Nessa perspectiva, Papert (2008) destaca que é melhor ensinar o aluno 

a pensar, pois assim não se sentirá dependente de um professor toda 

vez que se confrontar com uma nova situação, desenvolvendo, desta 

forma, sua autonomia (P3, p. 22). 
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[…] propusemos, nesta pesquisa, uma sequência de atividades que 

privilegiasse a integração do educando na construção de seu 

conhecimento, onde o educando é parte integrante do seu “saber fazer” 

e “aprender a conhecer” e “aprender a aprender” (P22, p. 43). 

 

Entretanto, na forma de discussão sobre a função da educação nestas 32 pesquisas que 

citam o geogebra, prevalece a perspectiva que acredita ser fundamental o sujeito se apropriar 

de conhecimentos tecnológicos relacionados ao mundo atual, permeado por mudanças 

constantes, se tornando competitivo para o mercado do trabalho. Por não haver emprego para 

todos, cabe ao sujeito se destacar de alguma forma, buscando profissionalização, de modo que 

melhor se adapte às mudanças constantes. A escola exerce o papel fundamental de inserir os 

alunos no mercado de trabalho de maneira que sejam autônomos, como vemos no excerto: 

 

No entanto, educar em uma Sociedade da Informação é muito mais do 

que habilitar pessoas para o uso das novas tecnologias. Torna-se 

necessário formar os sujeitos envolvidos, de maneira a prepará-los 

para a contínua e rápida transformação do conhecimento científico e 

tecnológico. (P35, p. 56) 

 

Acreditamos que a tendência em utilizar os recursos tecnológicos na 

educação será cada vez maior e o professor precisa inserir esses 

recursos nas suas aulas e ajudar a preparar os alunos para o mundo 

que terão que enfrentar quando saírem da escola (P28, p. 133). 

 

Consequentemente, cada escola tem de começar por aceitar a 

necessidade de se tornar uma organização competitiva para facilitar a 

aprendizagem individual e coletiva deste século (P26, p. 31). 

 

Na visão de Saviani (2007), as perspectivas do “aprender a aprender” são primordiais 

para adaptação na sociedade capitalista, alinhando-se com diretrizes das tendências 

pedagógicas pós-modernas, como o neoprodutivismo e o 

neoescolanovismo/neoconstrutivismo. Para Duarte (2000), existem aproximações entre a 

perspectiva do construvivismo e do pós-modernismo com o pensamento neoliberal. Nas 

pesquisas, o sujeito que aprender a aprender, tornar-se-á mais adaptável à sociedade que se 

moderniza constantemente. 

Tais posicionamentos nos chamam a atenção para a busca de outros elementos que 

permitam compreender como essas possibilidades de discussão se relacionam com os elementos 

do processo educativo ao tratarem do ensino e da aprendizagem dos conteúdos de geometria 

plana no ensino médio. Na próxima seção, buscamos este exercício, isto é, compreender a 

maneira como o pensamento das perspectivas pedagógicas pós-modernas estão refletindo nas 
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pesquisas que abordam os softwares de geometria dinâmica quando são tratados os conteúdos 

de geometria plana. 

 

4.1.2 Os softwares de geometria dinâmica no ensino de geometria plana: aproximações do 

pensamento pós-moderno    

 

O olhar sobre os objetivos das pesquisas analisadas sublinham a escolha do uso dos 

softwares de geometria dinâmica como recurso didático. A justificativa de 29 pesquisas realça 

que as tecnologias estão em todo lugar e que, por isso, devem estar presentes na escola. O 

argumento é que a escola permite a adaptação dos indivíduos às exigências da sociedade 

capitalista. Essas ideias se alinham à lógica do pensamento pós-moderno, o neoprodutivismo, 

em que se acredita ser função da educação adaptar-se à sociedade, além de investir em capital 

humano individual (SAVIANI, 2007).  

A concepção neoprodutivista, denominada produtivista antes de 1990, ganhou vigor 

com o neoliberalismo61 que, de acordo com Duarte (2000), refletiu na educação como meio de 

se ajustar às demandas do mercado, em momento marcado pela “sociedade do conhecimento”. 

Para o autor, a relação entre o pensamento pós-moderno e o neoliberal é indissolúvel.  

Ao explorar os dados empíricos, verificamos em sete pesquisas a afirmação de que o 

uso dos softwares de geometria dinâmica contribuem para o ensino, pois permitem a exploração 

dos registros de representação semiótica de um mesmo objeto geométrico. Isso pode ser 

verificado, por exemplo, quando foi identificado como referência o pesquisador Duval, 12º 

autor mais citado (10 ocorrências). Além disto, o termo “software geogebra” está entre as 

palavras-chave mais citadas nas pesquisas. Acreditamos que isto se refere ao fato de este tipo 

de software possibilitar duas representações de um mesmo objeto: por meio da existência da 

janela geométrica e algébrica que se tornam ferramentas para a exploração dos diferentes 

registros de representação e por ser gratuito e livre. 

No que diz respeito às possibilidades de uso desses recursos em ambientes de ensino 

e aprendizagem de geometria, foram encontradas três pesquisas que trazem argumentos 

sublinhando a relevância de utilização desses recursos para motivar o interesse dos alunos; além 

disso, contribuem para a interação entre professor e aluno em ambientes de ensino de 

aprendizagem. Os argumentos destacam a valorização das possibilidades lúdicas em detrimento 

da apreensão dos conteúdos científicos. Como exemplo, podemos citar pesquisas centradas no 

                                                
61 Neoliberalismo são ideias políticas, econômicas e capitalistas que defendem a não participação do Estado na 

economia e a exaltação do mercado (MAZETTO, 2015). 
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uso de cores e efeitos aos objetos construídos, sem a discussão das propriedades dos conceitos 

geométricos apresentados.  

A nosso ver, o interesse e a motivação devem estar presentes, mas não devem ser o 

único ponto de partida e chegada do processo de ensino aprendizagem. Promover ambientes e 

estudantes motivados são fatores importante no processo de ensino-aprendizagem, no entanto, 

as estratégias didáticas com este propósito não podem ser descoladas dos objetivos educacionais 

destinados à apreensão dos conhecimentos científicos. 

Em face das contradições existentes na sociedade, a observação dos objetivos 

educacionais se faz necessária. Estes representam as opções políticas, pedagógicas e 

ideológicas dos agentes educativos. As atividades de ensino devem promover a relação 

cognoscitiva do aluno com os conteúdos a serem ensinados, cuja finalidade deve ser a 

aprendizagem (LIBÂNEO, 2013). 

Tal fato nos traz a reflexão de Libâneo (2013, 2012) ao advertir a forma como estas 

questões refletem no modelo de sociedade capitalista em que o acesso ao saber é reservado às 

classes sociais economicamente favorecidas; à classe trabalhadora é destinada uma perspectiva 

de escola para o acolhimento social onde a escola tem o papel de promover assistência, 

integração social e apoio aos pobres.  

O autor explica que, na lógica da escola para o acolhimento social, o ensino dos 

conteúdos sistematizados historicamente se resume à aquisição de competências e habilidades 

mínimas para sobrevivência do sujeito e à participação no mundo do trabalho. O propósito é 

desenvolver o espírito de solidariedade e sociabilidade. Isto é, os conteúdos ficam relegados a 

segundo plano. Vemos que estas questões mascaram a divisão de classes e as contradições 

existentes no seio social. 

   Libâneo (2013) pontua que a apreensão do conhecimento é necessidade humana, vez 

que é parte integrante das demais condições de sobrevivência, bem como para a participação 

plena do sujeito no mundo em que vive. Sendo os conhecimentos frutos do trabalho humano, o 

saber pertence àquela classe que o produz com base em seu trabalho e deve, portanto, por ela 

ser reapropriado, recuperando seu núcleo científico.  

É necessário compreender a relação entre o homem e o trabalho. Apoiada em Saviani 

e Duarte (2012), compreendemos que o trabalho é uma atividade humana e condição natural da 

vida. O trabalho é determinante da educação e orienta sua constituição e organização. Logo, o 

trabalho é um princípio educativo. Para compreendê-lo devemos verificar como acontecem as 

relações inseridas no ato educativo e que trazem o reflexo dos aspectos econômicos, políticos 



114 

 

e sociais que permeiam o modo de produção da sociedade. Esse entendimento, por certo, 

contribuiu para refletirmos sobre as tendências pedagógicas. 

O neoprodutivismo, oriundo da teoria do capital humano desde 1990, como abordado 

no capítulo 2, configura-se ao pensamento pós-moderno que estimula a competição. Assim, faz 

com que a profissionalização seja o elemento impulsionador da sociedade em suas diferentes 

esferas, inclusive na educação (SAVIANI, 2007). 

Neste sentido, as 14 pesquisas identificadas no corpus trazem elementos que reforçam 

o uso de tecnologias em ambientes educacionais como meio para que os alunos adquiram 

competências e habilidades na obtenção de melhores posições no mercado de trabalho. Os 

excertos a seguir ilustram o aspecto mencionado: 

 

[…] as atividades foram desenvolvidas por   todos   os   alunos. Vários 

fatores contribuíram para isso: […] o uso de computadores, pois 

muitos ainda nunca tinham utilizado esse equipamento e sentiram-se   

até  mais  valorizados pelo fato  de  estarem  incorporando  novos  

conhecimentos   que   iriam   melhorar   seu   currículo   no mercado 

de trabalho (P30,  p. 153). 

 

Hoje em dia, as empresas de atividades econômicas dependem 

visceralmente das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

Cadastro de clientes, pagamento de funcionários e cálculos complexos 

são gravados e mantidos em programas de computadores. Diversos 

serviços públicos são oferecidos pela internet, facilitando a vida 

moderna […] Por isso, as TIC têm exercido influência em todos os 

ramos da sociedade, inclusive na educação, especialmente, na 

Educação Matemática (P32, p. 19). 

 

Hoje em dia, formar nossos alunos com habilidades puramente de 

execução, sem que os mesmos compreendam integralmente 

determinados assuntos, dificulta a inserção delas na sociedade 

moderna que cada vez mais utiliza o computador para essas tarefas 

práticas. Para viver em sociedade, é importante que nossos alunos 

saiam com a capacidade de tomar decisões, trabalhar em equipe, 

gerenciar projetos pessoais, aprimorarem ideias, entre outras (P41, p. 

77). 

 

Vale destacar que esses aspectos permeiam as pesquisas que preparam atividades ou 

manuais compostos por um conjunto de recomendações e orientações instrucionais para serem 

utilizados por professores que têm acesso a elas. Mostram-se as atividades no ambiente 

dinâmico com alguns passos pré-determinados a serem realizados. Espera-se que, ao final, a 

atividade seja realizada e obtenha o comportamento previsto, cujo foco é aprender mais em 

menos tempo.  
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Essa percepção reforça a perspectiva tecnocentrada e instrumental, isto é, considera-

se como discussão principal o uso dos recursos tecnológicos. Neste caso, a instrumentalização 

dos sujeitos é um aspecto fundante, vez que se considera esse treino uma maneira de garantir o 

êxito da aprendizagem, embora não se leve em consideração os aspectos didáticos do ensino 

(PEIXOTO, 2012). 

Avançando nesta discussão a partir dos elementos identificados no corpus, 

encontramos 20 pesquisas que consideram o construcionismo como perspectiva pedagógica 

para tratar do uso de softwares de geometria dinâmica. Estes, por sua vez, visam a ensinar 

geometria plana no ensino médio. Entre outros, Valente (1999, 2005) orienta as discussões sob 

a perspectiva do construcionismo.   

Nesse ambiente, o professor exerce a função de facilitador da aprendizagem, pois são 

os alunos que possuem o papel ativo na construção de sua aprendizagem. Sob uma abordagem 

construtivista, Valente (1999) se opõe à perspectiva tradicional de ensino, ao indicar o 

“empoderamento do homem sobre o computador”62. Nesse enfoque, defende que se faz 

necessária a mudança no paradigma da educação.  

As informações obtidas mostraram que a citada perspectiva de ensino se revela 

claramente ao dar respaldo à aprendizagem com o mínimo de ensino possível (PAPERT, 1994). 

Isto é, a perspectiva é aprender mais, com o mínimo de ensino, intervenção ou instrução por 

parte do professor. Por isso, os usos dos softwares de geometria dinâmica são fundamentais 

para que os discentes, ao utilizarem o computador, tenham sucesso na aprendizagem. 

Embora exista a defesa de uma perspectiva de aprendizagem ativa por parte do aluno 

como uma configuração pedagógica para o uso desses artefatos tecnológicos, observa-se a 

argumentação acerca da necessidade de o aluno aprender a utilizar o software para estudar os 

conteúdos escolares. Em especial, os conteúdos de geometria, para que, futuramente, possam 

se orientar no mundo do trabalho. Por isso, há a recorrência de um reforço antes das atividades 

no ambiente dinâmico por meio das horas que chamam de “familiarização” com o software. 

A esse respeito, a ênfase é colocada na experiência do estudante, centrando-se nas 

respostas dos comandos dados pelos alunos ao conduzirem a atividade no computador. Parte-

se do pressuposto de que o discente é o principal responsável pelo processo de ensino e 

aprendizagem. Considera-se como objetivo principal do ensino das pesquisas o estudo do 

                                                
62 Papert (1985) denomina que o empoderamento sobre o computador é o momento no qual o aluno 
realiza atividades investigativas em resolução de problemas no computador, vivenciando os princípios 

do construcionismo e se tornando capaz de produzir seu próprio conhecimento. 
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comportamento dos alunos ao utilizarem o software com o intuito de torná-los autônomos na 

gestão da aprendizagem deles. 

Em 21 pesquisas essa perspectiva foi identificada sob o novo fundamento de que a 

escola deve ser o local em que os alunos possam construir o seu próprio saber, bem como 

desenvolverem habilidades e competências no mundo permeado por mudanças constantes. 

Nesse enfoque, o professor é visto como facilitador e o aluno como construtor do próprio 

conhecimento. O aluno deve procurar na escola os meios de se profissionalizar, atualizar suas 

informações e aprender a aprender para lidar com novas situações. 

Foi possível identificar os argumentos que se alinham à perspectiva do “aprender a 

aprender” e do “aprender fazendo” presentes no pensamento neoescolanovista e na pedagogia 

das competências neoconstrutivismo. O argumento é da autoaprendizagem dos alunos, por isto 

a relevância de se buscarem estímulos para que isto aconteça. A intenção é valorizar a 

construção do conhecimento pelo próprio aluno ao utilizar o software, desenvolvendo sua 

autonomia, minimizando o papel do professor no processo. Por isso, enfatiza-se que o 

importante é saber fazer e saber compreender. O software é utilizado com a justificativa de que 

o sujeito terá acesso a mais informações em menos tempo do que se estivesse fazendo o uso do 

livro didático ou aula expositiva, por exemplo. 

 

Ao usar a informática em situações de aprendizagem, seja por meio de 

software, internet ou outros meios, os alunos passam a ter acesso a 

muito mais informações e saberes em menos tempo do que por meio de 

livros didáticos ou aulas expositivas, por exemplo, fator bastante 

relevante para uma sociedade que aumenta a quantidade de 

informações em pouco tempo (P7, p. 49). 

 

A sociedade do século XXI certamente reafirma que a aprendizagem é 

a mais importante fonte de riqueza e bem-estar com capacidade de 

competir e cooperar em paz. Consequentemente, cada escola tem de 

começar por aceitar a necessidade de se tornar uma organização 

competitiva para facilitar a aprendizagem individual e coletiva deste 

século (P26, p. 31). 

 

Conforme Brasil (1998), os alunos do Ensino Médio precisam 

desenvolver algumas competências e habilidades, entre elas: (1) saber 

utilizar o computador adequadamente reconhecendo suas delimitações 

e possibilidades, (2) formular e confirmar conjecturas experimentando 

e recorrendo a modelos (P32, p. 20). 

 

Essas mudanças supõem, de fato, um novo papel dos professores, que 

devem deixar de ser o centro controlador do conhecimento, passando 

a ajudar o aprendiz, a saber, quais são as questões que se deve 

perguntar, a buscá-las, utilizá-las e avaliá-las (P35, p. 53). 
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A sociedade, transformada a partir da popularização dos 

computadores, necessita de novas habilidades que devem ser 

desenvolvidas nessa nova escola. O ensino tradicional baseado na 

memorização de conceitos perde espaço para o ensino inovador que 

desenvolve cada vez mais pessoas autônomas (P41, p. 78). 

 

No neoconstrutivismo visa-se também valorizar a reflexão sobre a prática do professor 

(SAVIANI, 2007). Assim, vemos que apenas em 20 pesquisas foi possível identificar uma 

concepção formativa, que se aproxima da epistemologia da prática, como no excerto a seguir:  

 

A formação continuada deve propiciar aos professores o 

desenvolvimento de ações reflexivas e investigativas sobre sua prática, 

de modo que contribua para sua qualificação profissional (P6, p. 34).  

 

Nesta perspectiva, o foco é o desenvolvimento de habilidades, competências e saberes 

profissionais relacionados à reflexão sobre a prática (ALARCÃO, 1996). 

Avançando na apreensão de nosso objeto de investigação, observamos a forma como 

os conteúdos e os softwares mencionados se apresentam, a fim de detectar as relações deles 

com as tendências pedagógicas. Nas pesquisas analisadas, trazemos elementos que reforçam 

que o uso dos recursos didáticos, como os softwares de geometria dinâmica, orienta as práticas 

da sala de aula por meio de bases pedagógicas do neoprodutivismo e o neoescolanovismo desde 

a década de 1990 (SAVIANI, 2008; LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012).  

 Libâneo (2010) reitera que os educadores vêm assumindo posicionamentos diversos 

quando se trata de pensar a realidade educacional com as ideias pós-modernas sendo que muitos 

deles se encontram ávidos para aderir aos modismos. Concordamos com o autor que a educação 

não deve ficar presa ao referencial pós-moderno, precisando reconfigurar-se diante deste 

cenário. Para superar, o autor sugere que devemos recorrer ao campo conceitual da Pedagogia 

e dos estudos do fenômeno educativo. A educação não pode deixar de considerar a formação 

cultural, científica, ética, emocional, bem como os processos de pensar e da ação política 

transformadora da realidade. 

Como discutido no capítulo 1, as questões de ordem econômica e política sempre 

estiveram presentes em diferentes contextos da sociedade e influenciaram o desenvolvimento 

de saberes diversos para diferentes civilizações. O ensino de geometria no Brasil, por exemplo, 

teve suas primeiras práticas pedagógicas ligadas aos contextos de guerra. A intenção era obter 

vantagem, poder econômico e supremacia política. Por isso, a busca por transmissão de 

conhecimentos geométricos passou a ser necessária. Essa perspectiva de ensinar por meio da 

transmissão reflete-se no contexto atual.  
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Ao observar os conteúdos da geometria plana no ensino médio, considerados os mais 

abordados no ambiente do software dinâmico, vemos que eles foram particularmente os 

seguintes: polígonos, circunferências, ângulos, reta, teorema de Pitágoras, ponto, segmento de 

reta, área, plano, semelhanças de triângulos e relações métricas no triângulo retângulo.  

Na busca de definir as principais características, outros aspectos precisam ser 

mencionados. O primeiro deles refere-se à predominância de investigações que se ausentam da 

discussão do processo avaliativo no contexto das atividades no ambiente dinâmico, sendo 36 

pesquisas (85,71%). Vemos as pesquisas que enfatizaram a avaliação, relataram um momento 

que configurou em verificar a fixação dos exercícios propostos pelos alunos, como podemos 

notar no excerto a seguir:  

 

Com base na análise do desempenho nas questões da prova, foi 

elaborada uma sequência didática com vistas à aprendizagem 

significativa do tema. Esta foi aplicada em seis aulas, sendo composta 

por atividades de exposição de conteúdos e também por exercícios de 

fixação (P38, p. 67). 

 

 Sobre esta informação, cabe realçar a avaliação como uma das atividades que 

compõem o processo de ensino e aprendizagem e deve ser realizada tomando o sujeito como 

ser social inserido no contexto histórico, em movimento contínuo e sob a perspectiva de 

educação comprometida com a emancipação do sujeito. Enfim, uma avaliação que seja de 

caráter formativo, processual, dialógico e diagnóstico (SUASSUNA, 2007; LUCKESI, 2005).  

Ainda sobre a abordagem pedagógica de ensino dos conteúdos por meio dos softwares 

de geometria dinâmica, identificamos que 30 pesquisas propuseram atividades de grupo e 23 

pesquisas contextualizam o conteúdo, mesmo apresentando no texto discussões rasas sobre o 

desenvolvimento histórico dos conceitos geométricos. Isto remete à importância de se 

considerar a discussão histórica, social e política da gênese do conhecimento matemático como 

campo fértil nas propostas didáticas de ensino de matemática, a partir das relações humanas e 

com o meio (D'AMBRÓSIO, 1993).  

Constatamos grande proporção de pesquisas que não relacionam os conteúdos com 

outras situações ou disciplinas e nem trazem exemplos, sendo um total de 30 pesquisas 

(71,43%). É possível perceber que o conhecimento matemático se apresenta descontextualizado 

das vivências dos sujeitos que participaram da experiência com o ambiente dinâmico, já que 

havia roteiros e sequências de atividades prontas em muitas delas, antes do momento de 

intervenção. Estes aspectos podem ser notados no excerto que se segue: 
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Além disso, os tutoriais permitem que o professor necessite de pouco 

treino para o seu uso, visto que o material já está pronto e cabe-lhe 

atuar como mediador para a aprendizagem do aluno (P9, p. 34). 

 

Primeiramente foi proporcionado aos alunos descobertas sobre o 

software GeoGebra, com a finalidade de adquirirem certas habilidades 

com ele, para a realização da atividade investigativa e, para tal, foi 

entregue um roteiro (P10, p. 40). 

 

Isso também reflete na ausência de discussões que se referem às condições de acesso 

às tecnologias, já que não se leva em conta a realidade do sujeito e do local em que escola está 

inserida. Verificamos que, das 42 pesquisas, apenas duas discutem as condições de acesso às 

tecnologias pelos estudantes que, em sua maioria, são estudantes de escolas públicas (59,52%). 

Notamos ainda que 28 pesquisas (66,67%) não levam em consideração a realidade do sujeito 

para se pensar na abordagem pedagógica com o software de geometria dinâmica. 

 

Mesmo nas escolas que não disponham de uma infraestrutura 

adequada, não se justifica a não abordagem de conteúdos de forma 

dinâmica por parte dos professores (P40, p. 49). 

 
O avanço das TDIC caminha muito rápido e cada vez mais se torna 

disponível uma grande diversidade de softwares educacionais, sendo 

muitos deles gratuitos, favorecendo a sua utilização no contexto 

escolar. Entretanto, o seu uso ainda é restrito nos processos de ensino 

e aprendizagem e este fato não se justifica pela dificuldade de acesso 

às TDIC (P6, p. 93). 

 

Hoje, uma parte considerável da população já tem acesso a recursos 

informáticos e vê-se cada vez mais a informática ocupando maior 

espaço no nosso cotidiano (P7, p. 27). 

 

Pôde-se constatar, ainda, que os alunos, mesmo não tendo tido nenhum 

contato com esse software ou com outro, não tiveram dificuldades 

significativas relacionadas as suas ferramentas (P7, p. 172). 
 

Em contrapartida, houve pesquisas que reconhecem ser desigual a distribuição desses 

recursos, mas consideram o contato do aluno com eles nas escolas, uma condição suficiente 

para que ocorra aprendizagem significativa. A preocupação com esse aspecto deve-se ao fato 

de que a escola não está descolada da realidade social econômica e política do contexto a que 

pertence. Ao discutir as questões pedagógicas, é importante que o pesquisador esteja atento 

para propor estratégias que sejam passíveis de serem executadas.  
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4.1.3 Perspectivas da didática francesa e da psicologia cognitiva em ambientes de 

aprendizagem no ambiente dinâmico 

 

No item anterior, apresentamos a descrição do corpus a partir das características 

percebidas que convergem com as principais tendências pedagógicas explanadas no capítulo 2. 

Nesta seção faremos o movimento de observar esses aspectos mediante o que foi declarado nas 

pesquisas selecionadas. 

Sabemos que os conteúdos pertencem ao conjunto de conhecimentos necessários para 

que o indivíduo compreenda a realidade. Entender as teorias declaradas contribui para a 

discussão de como se organiza e se dá o ensino de geometria plana nos ambientes dinâmicos 

mediante a abordagem pedagógica indicada pelos pesquisadores. 

Ao observar os dados, registramos as seguintes teorias, conforme a tabela 5:   

 

Tabela 5-Tendências pedagógicas presentes nas pesquisas do corpus 
Teoria da educação Nº de Ocorrências % 

Teoria do Registro de Representação Semiótica 09 34,62 

Didática Francesa Teoria das Situações Didáticas 07 26,92 

Teoria da Aprendizagem Significativa 05 19,23 

Teoria Construcionista 03 11,54 

Teoria Histórico-cultural 02 7,69 

Total 26 100 

Fonte: Dados organizados conforme informações bibliográficas levantadas pela autora em 2018. 

 

A Teoria dos Registros de Representação Semiótica foi idealizada por Raymond 

Duval, pesquisador francês, filósofo e psicólogo. Ele desenvolve suas pesquisas em psicologia 

cognitiva desde 1970. Os questionamentos de Duval são feitos a partir das seguintes temáticas: 

“Será que os alunos reconhecem o que é matematicamente preservado quando se passa de um 

tipo de representação para outro? Será que os alunos reconhecem, no conteúdo de uma 

representação, o que é matematicamente pertinente e o que não é? ” (FREITAS e RESENDE, 

2013, p.14). 

Para Duval (2011), do ponto de vista cognitivo, a atividade matemática deve ser 

analisada em termos de transformações de representações semióticas. Isso significa que, para 

aprender determinado conceito matemático, deve-se recorrer aos diversos tipos de registros de 

representação: o numérico, o geométrico, o figural ou o algébrico (FREITAS; REZENDE, 

2013; DUVAL, 2011). 

Sobre os registros, Duval (2009) realça que podem ser monofuncionais, que permitem 

tratamentos algoritmizáveis, ou multifuncionais, que não permitem tratamento algoritmizáveis. 

Quanto à representação, ela pode ser de dois tipos: discursiva, a representação que permite a 
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expressão em língua natural ou escrita, ou pode ser não-discursiva, aquela expressa por meio 

de gráficos cartesianos e figuras geométricas, por exemplo (DUVAL, 2003).  

Quando analisarmos o tipo de abordagem adotada nas pesquisas que utilizam a Teoria 

dos Registros de Representação Semiótica, vemos uma variação de enfoques. Em algumas não 

pôde ser identificada a exploração das conversões de um registro para o outro, como a teoria 

propõe. Algumas das pesquisas que declararam se embasar na teoria, aproveitavam das 

funcionalidades do software, que já mostra o registro algébrico da construção geométrica 

automaticamente durante a construção. Com isso, relegavam aspectos relacionados a discussão 

sobre a forma como ocorre e deve ocorrer a conversão de um registro para outro. Isso fazia com 

que o enfoque se baseie no tratamento do registro em língua materna para o registro numérico, 

que é o mais comum no ensino de Matemática. 

Como teorias de apoio, as pesquisas que declaram a Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica se apoiaram mais nas concepções da Didática da Matemática 

desenvolvidas na escola francesa, sendo: a Teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau e 

a Teoria Antropológica do Didático de Yves Chevallard. Além destas, cinco pesquisas 

declararam a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel.  

A Teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau foi declarada nas pesquisas que 

também utilizam a metodologia da Engenharia Didática e a Teoria de Registros de 

Representação Semiótica. A Engenharia Didática, como metodologia de pesquisa, se estabelece 

com a finalidade de analisar as situações didáticas.  

As pesquisas que citam a Teoria das Situações Didáticas, além de serem trabalhadas 

com as investigações que utilizam a metodologia da Engenharia Didática, foram declaradas 

juntamente com outras noções para dar respaldo à análise das situações de ensino, tais como: 

contrato didático63 (também de Brousseau); transposição didática64 e transposição informática65 

                                                
63 Segundo Brousseau (1999), o contrato didático é definido pelas expectativas e anseios do professor em relação 

ao aluno e do aluno em relação ao professor. Isto é, é um conjunto de comportamentos do aluno que são esperados 

pelo professor e vice-versa. Deste contexto também faz parte o saber e as maneiras como este é tratado pelo 

professor e pelo aluno. Poderíamos dizer que o contrato é um conjunto de regras que estabelece a relação entre 

professor, aluno e saber.  
64 Transposição didática é definida por Yves Chevallard (2013, p. 9) como “a transição do conhecimento 
considerado como uma ferramenta a ser posto em prática, para o conhecimento como algo a ser ensinado e 

aprendido”. Isto é, é o ato de transformar um conhecimento científico em um conhecimento escolar a ser ensinado. 
65 A transposição informática, segundo Balacheff (1994), ocorre quando a transposição didática é realizada por 

recursos informáticos. Ou seja, quando o processo de transposição do saber a ser ensinado é influenciado pelos 

recursos da informática. Assim, na transposição informática, de acordo com Balacheff (1994, p.364), “as restrições 

da transposição didática são adicionadas, ou melhor combinadas, as de modelização e de implementação 

informática: restrições do modelo computável, limitações de software e hardware” (Tradução nossa). 
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(de Yves Chevallard); ou outras teorias, como a Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel66.  

Sob a influência das ideias de Piaget, a Teoria das Situações Didáticas foi desenvolvida 

pelo pesquisador francês Guy Brousseau. Para Brousseau (2011), a teoria das situações 

didáticas surgiu em 1970 e veio para modelar as condições com as quais os seres humanos 

aprendem, produzem e comunicam o conhecimento matemático. Na visão desse autor, elas 

acontecem nos sistemas chamados de “situações” que levam os agentes, ao interagir, 

manifestarem o conhecimento matemático. Essa teoria busca interligar professor, aluno, saber 

e o meio (milieu) em que o aprendizado se dá. Isto é, a representação da teoria seria um todo 

formado por aluno-professor-saber-milieu, cujo objeto central não é o aluno, mas a situação 

didática. Por isso, nas pesquisas que declararam essa teoria foi preconizada a análise da situação 

didática para comparação das análises a priori e a posteriori, no momento de realização das 

sequências didáticas. Isto ocorre com vistas a verificar se a hipótese do pesquisador foi 

confirmada. Outras pesquisas justificam utilizar a teoria para certificarem os conhecimentos 

dos alunos antes e depois de utilizarem o software, tendo como instrumentos o pré-teste e o 

pós-teste. Mas, não ficou claro como se deu a relação do professor com o aluno ou a 

reciprocidade do todo formado por aluno-professor-saber-meio, como a teoria prevê. É o que 

veremos nos excertos. 

 

As análises a priori das situações didáticas e a experimentação e 

análise a posteriori, a confrontação entre a análise a priori e a 

posteriori serão usadas para responder nossa questão de pesquisas e 

validar nossas hipóteses (P18, p. 44). 

 

Com base na análise do desempenho nas questões da prova, foi 

elaborada uma sequência didática com vistas à aprendizagem 

significativa do tema. Esta foi aplicada em seis aulas, sendo composta 

por atividades de exposição de conteúdos e também por exercícios de 

fixação (P26, p. 67). 
 

A Teoria da Aprendizagem Significativa foi a terceira perspectiva teórica declarada 

nas investigações do corpus (cinco ocorrências). As pesquisas que se embasaram nesta 

perspectiva utilizaram a organização metodológica dos princípios da Engenharia Didática como 

parte da primeira fase. Essa fase envolve a mobilização dos conhecimentos prévios dos alunos, 

por meio de uma análise prévia e epistemológica dos conteúdos apreendidos pelos alunos. 

                                                
66 Na perspectiva de Ausubel (1982), a teoria da aprendizagem significativa considera que ela existe para o aluno 

quando se é considerado seus conhecimentos prévios, de modo que lhe permita incorporar um novo conteúdo as 

suas estruturas de conhecimento. 
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Outras pesquisas utilizaram essa teoria como parte integrante da análise do 

questionário para verificar os conhecimentos prévios dos sujeitos ou do pré-teste/pós-teste 

realizado antes e depois da experiência do ambiente dinâmico. A análise daí decorrente serviu 

para estruturar e avaliar as sequências didáticas ou atividades. Para Ausubel (1982), essa teoria 

parte do entendimento de que uma aprendizagem só pode ser considerada significativa quando, 

a partir do conhecimento prévio, o aluno consegue incorporar novo conteúdo às suas estruturas 

de conhecimento. Isto faz com que o saber adquira significado para ele, sendo uma abordagem 

da teoria cognitivista e construcionista. Parte do pressuposto de que aprender é ampliar a 

estrutura cognitiva do sujeito por meio da incorporação de novas ideias é construída através dos 

conhecimentos existentes. 

A quarta teoria declarada nas pesquisas foi a construcionista, proposta por Seymour 

Papert. Como afirmamos, há a recorrência da presença dessa perspectiva como orientadora para 

ensinar geometria plana no ensino médio com softwares de geometria dinâmica. Entretanto, ela 

foi explicitamente declarada em apenas três investigações. 

Duas pesquisas declararam a Teoria Histórico-Cultural: uma da região sudeste e outra 

da região centro-oeste. Entretanto, apesar de utilizarem autores que trazem teorias críticas na 

fundamentação teórica, no relato das atividades do ambiente dinâmico, apenas uma apresenta 

perspectiva crítica de abordagem pedagógica sobre a temática, como vemos nos excertos que 

se seguem: 

 

O aprendizado não deve ser centrado na interação individual de alunos 

com materiais instrucionais, nem se resumir à exposição de alunos ao 

discurso professoral, mas se realizar pela participação ativa de cada 

um e do coletivo educacional numa prática de elaboração cultural 

(P25, p. 32). 

 

Quanto aos ambientes de geometria dinâmica, frequente é a sua 

subutilização, mercê de propostas que simplesmente refletem a 

transposição acrítica das aulas tradicionais ao novo ambiente: os 

alunos recebem instruções do professor e procedem, passo à passo, na 

realização de uma construção geométrica sem bem entender o 

propósito da atividade. Sob novas solicitações, usam os recursos de 

mediação do software para validar empiricamente, propriedades 

pretendidas pelo professor. E assim termina a atividade. Raramente se 

apresentam situações-problema que provoquem a exploração, a 

investigação, a argumentação dedutiva (P25, p. 42-43). 

 

A outra pesquisa, apesar de anunciar a teoria, não aborda os aspectos preconizados 

durante as experiências no ambiente dinâmico, centrando-se nas resoluções de problemas 

práticos e imediatos, sem apresentar momentos que retratem os questionamentos dos alunos. 
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Ou ainda, existe uma ausência de discussão dos aspectos culturais e de interação entre os 

sujeitos ao longo das atividades que foram objeto de estudo.  

Nas investigações estudadas que declararam essas teorias, vemos presente a 

valorização dos conceitos matemáticos para o desenvolvimento da cognição. No entanto, há 

uma descaracterização social dos conteúdos, por meio da ausência de discussões referentes aos 

aspectos históricos, culturais, sociais, pedagógicos e didáticos. 

Há a recorrência das perspectivas teóricas da didática da matemática da escola francesa 

e da psicologia cognitiva contemporânea. Porém, apesar do enfoque cognitivista, há a ausência 

de teorias que se referem aos conteúdos na perspectiva de entendimento dos aspectos culturais, 

sociais, históricos e transformadores em uma sociedade de base capitalista e desigual como a 

que vivemos.  

Diante do exposto, compreendemos que os objetivos educativos, os conteúdos e a 

relação professor-aluno não existem descolados do contexto econômico, social e cultural e 

afetam as escolhas e intenções pedagógicas. Constatamos que a preocupação das pesquisas 

sobre o ensino de geometria plana no ensino médio, ao utilizarem software de geometria 

dinâmica, está vinculada com maior frequência ao manuseio do software.  

Quanto aos estudantes, estes são mencionados muitas vezes como o centro do 

processo, em detrimento do ensino dos conteúdos em reciprocidade com os elementos que 

permeiam os nexos do objeto investigado. Ou ainda na defesa de que o sujeito precisa 

desenvolver competências e habilidades que lhe permitam “aprender a aprender”, para se 

orientar no mercado de trabalho, em que vimos a prevalência do pensamento pós-moderno nas 

pesquisas do corpus. 

A defesa deste trabalho é de que o papel da escola é fornecer aos alunos tanto os 

significados da ciência quanto da cultura, incluindo uma análise crítica que o permita acender 

ao conhecimento e encarar as contradições que permeiam a realidade. (Libâneo, 2015). 

 

4.1.4 As tecnologias como centro das discussões das pesquisas de geometria plana que 

utilizam softwares de geometria dinâmica nos contextos formativos 

 

A escolha pela temática que se propõe a refletir sobre o uso de softwares no ensino de 

um conteúdo na Educação Matemática parte do princípio de que a tecnologia é resultante dos 

processos científicos constituintes da história humana. Estes são frutos de múltiplas 

determinações que permeiam as relações entre os homens em suas diferentes esferas de atuação. 

E por isto, observar os aspectos que dizem respeito ao ambiente escolar é necessário, tomando 
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como ponto de partida as concepções de educação, isto é: a forma como os elementos que 

constituem o trabalho docente se organiza mediante o uso desses recursos. Desta maneira, o 

entendimento da abordagem explicativa da relação entre a educação e as tecnologias adotadas 

nas pesquisas nos ofereceu outros olhares que contribuem para a reflexão desta temática.  

Ao recorrer às pesquisas, é possível constatar a existência de argumentos que 

enfatizam a presença da tecnologia em todos os lugares e que a sociedade se encontra imersa 

em um ambiente tecnológico.  

Neste sentido, a terminologia utilizada com maior recorrência são as “novas 

tecnologias” (21 pesquisas – Apêndice F).  Seria como se as tecnologias presentes na atualidade 

fossem o marco definitivo desses objetos técnicos e, ainda, como se, em outros momentos da 

história do homem, não houvesse tecnologias que representassem conceitos avançados para sua 

época.    

Vieira Pinto (2005) traz em suas reflexões alguns aspectos relevantes. É necessário o 

entendimento de tecnologias a partir de seu fundamento histórico e social. Quando são 

compreendidos os processos naturais e descobertas as forças que os movimentam para produzir 

artefatos capazes de satisfazer as necessidades do homem e sua consequente utilização, a função 

cosmogônica transfere-se da natureza para o homem.  

É recorrente nas pesquisas do corpus a compreensão de que a informática constitui 

recurso poderoso para superar dificuldades relacionadas ao ensino de Matemática. Isto se daria 

por meio da autoafirmação de que a utilização do software é garantia suficiente para que ocorra 

a aprendizagem. Assim, caberia ao professor adaptar os sujeitos e a situação de aprendizagem 

com software de geometria dinâmica para que os alunos, de fato, aprendam os conteúdos de 

geometria plana. 

As afirmações dos efeitos do uso da informática na educação são vistas tanto do ponto 

de vista positivo, quanto do ponto de vista negativo nas pesquisas, devido à condição de 

neutralidade (PEIXOTO, 2012). Se ocorre a defesa de que o seu uso pode favorecer uma 

aprendizagem aligeirada, também se apresenta a preocupação com o desemprego gerado por 

esse processo, como se nota no excerto a seguir: 

 

Percebe-se que as TIC podem apresentar diversas consequências. Por 

um lado, favorecer a obtenção de lucro financeiro e ganho de tempo 

sem muita mão de obra, e por outro lado, como resultado, produzir 

desemprego em massa, e também, controle e invasão de privacidade 

nas atividades habituais do dia a dia (P32, p. 16).  
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Algumas pesquisas apresentam a ideia que as tecnologias fazem emergir um novo 

paradigma na sociedade, novos modos de pensar, novos sistemas de valores, crenças e, por 

consequência, fazem emergir novo paradigma pedagógico, novas culturas de aprendizagem e 

novos objetivos educacionais. Por isso, as pesquisas que apresentam esta análise enfatizam 

serem necessárias mudanças na abordagem do professor, no aprendizado do aluno e no 

conteúdo a ser ensinado.  

Acredita-se, pois, que a tecnologia faz emergir novas formas de pensar e de fazer 

matemática que se tornariam elementos integradores de uma prática pedagógica inovadora. Isso 

é justificado nas investigações por meio do seguinte argumento: devido ao fato de as tecnologias 

avançarem rapidamente, é preciso que o professor estabeleça novas aprendizagens para que os 

alunos sejam capazes de lidar com os mais variados equipamentos, softwares educacionais e 

recursos da web. 

 

As tecnologias digitais avançam rapidamente exigindo do professor 

novas aprendizagens para lidar com a variedade de equipamentos 

(lousa interativa, netbook, projetor, tablet), softwares educacionais, 

objetos de aprendizagem, recursos educacionais abertos e da Web, no 

contexto da escola (P6, p. 28). 

 

Uma realidade em que o professor se depara atualmente é 

caracterizada pela chegada de novas tecnologias (computador, 

Internet, vídeo, televisão) na escola, que apontam novos desafios para 

a comunidade escolar. O que fazer diante desse novo cenário? De 

repente o professor que, confortavelmente, desenvolvia sua ação 

pedagógica, tal como havia sido preparado durante a sua vida 

acadêmica e pela sua experiência em sala de aula, se vê diante de uma 

situação que implica novas aprendizagens e mudanças na prática 

pedagógica. Esta transformação é importante o suficiente para que 

seja comparada com a grande revolução tecnológica, tal como a 

escrita, que transformou a educação (P26, p. 27) 

 

Tecnologia e telecomunicações em todas as suas formas mudarão a 

maneira como vivemos, trabalhamos, produzimos, comunicamos, 

compramos e vendemos. O grande desafio é a preparação e 

aprendermos a viver neste novo ambiente. Dada esta dinâmica, a 

escola tem um grande desafio pedagógico, onde tem que se repensar o 

conceito de aluno - professor e o próprio processo de aprendizagem 

[…]. Essa mudança acaba repercutindo em alterações na organização 

da escola como um todo: na sala de aula, no papel do professor e dos 

alunos e na relação com oconhecimento (P26, p. 30). 
 

Ao observar esses excertos, percebemos a maneira como as ideias de Lévy e 

Tikhomirov são referenciadas nas pesquisas. Nelas, entende-se que as tecnologias fazem surgir 
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nova fase na Educação e, consequentemente, no ensino de Matemática, em que o conhecimento 

é produzido por meio do coletivo ou da relação de seres humanos com as mídias. A defesa é 

que essas relações acontecem mediante o uso que a sociedade faz da tecnologia (LÉVY, 1993; 

TIKHOMIROV, 1981; BORBA; MALHEIROS; ZULATTO, 2008; BORBA; PENTEADO, 

2012; BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014).  

Constatamos certa oscilação nas reflexões entre as perspectivas tecnocentrada e 

antropocêntricas, prevalecendo a primeira, com maior recorrência. Prevalece a perspectiva 

tecnocentrada quando o desenvolvimento de habilidades técnicas e instrucionais é priorizado, 

colocando a tecnologia no centro do processo, isolada das discussões acerca do alcance que tais 

recursos promovem no desenvolvimento do pensamento geométrico.  

Nota-se desta maneira que, por um lado, as técnicas prescrevem as mudanças sociais, 

culturais e que, sendo o motor do progresso, deve estar presente no âmbito escolar. Por outro 

lado, a tecnologia está submetida às vontades dos homens, sendo moldáveis por eles e que, por 

isso, o sucesso da experiência do ambiente dinâmico depende unicamente da maneira que são 

utilizadas pelos professores (PEIXOTO, 2012).  

Nas pesquisas analisadas observam-se concepções da relação entre educação e 

tecnologias sob uma abordagem determinista (14 ocorrências), instrumental (três ocorrências) 

e pesquisas que oscilam entre uma e outra concepção (21 pesquisas), como podemos ver nos 

excertos das pesquisas, a seguir.  

 

Dessa forma a inserção das TIC aponta para um novo cenário 

educacional, sendo necessário refletir sobre as possibilidades e 

dificuldades que se apresentam com o uso dessas tecnologias (P11, p. 

71). 

 

Os avanços tecnológicos e o interesse cada vez maior por parte dos 

alunos pela tecnologia formam, ao que tudo indica, um cenário ideal 

dentro desse processo de construir uma ferramenta que possa ser 

utilizada como instrumento de ajuda no ensino e na aprendizagem no 

contexto da Educação Matemática (P16, p. 08). 

 

Acredita-se que a simples utilização de uma ferramenta computacional 

não possa proporcionar o aprendizado, mas, associada a atividades 

cuidadosamente construídas (P16, p. 8) 

 

A utilização de atividades pedagógicas depende do professor, da 

cultura em que está inserido, do seu saber, de suas reflexões e 

investigações (P11, p. 71) 
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O corpus nos permitiu reconhecer ainda algumas pesquisas que apresentam concepção 

de educação e da relação entre educação e tecnologias mais críticas. Entretanto, apesar de 

declarar nas discussões teóricas que se esta pautando numa perspectiva crítica, só é possível 

perceber uma pesquisa que se aproxima desta característica ao dar enfoque ao ensino dos 

conteúdos culturais e sociais, cuja base teórica citada foi a histórico-cultural.  

Não é possível perceber as características de uma perspectiva dessa natureza nas 

experiências com o ambiente dinâmico em outras pesquisas. Apesar de duas outras 

investigações se basearem em autores que citam tanto a pedagogia crítico-social dos conteúdos 

quanto os da escola vigotskiana na fundamentação, no relato das atividades e na prática 

desenvolvida não é abordada a teoria. Logo, não é promovida a construção dos conceitos 

geométricos utilizando a perspectiva anunciada.   

Essas relações estão intimamente ligadas às perspectivas pedagógicas. Ou seja, a 

maneira como se planejam e organizam os ambientes de ensino-aprendizagem para o uso de 

recursos tecnológicos, que estão em uma vertente tecnocêntrica, se alinha com aquelas 

perspectivas que muitas vezes são reprodutivistas e não consideram as especificidades em 

trabalhar os conteúdos científicos de geometria. 

As ideias apresentadas neste texto, observadas a partir de um olhar sob as tendências 

pedagógicas em situações de ensino de geometria plana no ensino médio, com software de 

geometria dinâmica, reforçam o entendimento de que o conhecimento geométrico é histórico, 

social e cultural. Por isso, entendemos que o conhecimento geométrico deve se dar em um 

contexto maior, que vise a formação ampla do sujeito.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A inquietação que fez emergir este objeto de estudo surgiu por meio do nosso 

amadurecimento pessoal, intelectual e profissional. A experiência como professora de 

Matemática, os aspectos que abordam uma perspectiva de pensar sobre os processos de 

apropriação das tecnologias a partir das relações pedagógicas e a recorrência dos softwares nas 

pesquisas que tratam a relação entre tecnologias e educação reforçaram o nosso interesse em 

analisar a questão a seguir, qual seja: a maneira como se apresentam as abordagens pedagógicas 

da geometria plana nas produções acadêmicas que investigam o uso de softwares de geometria 

dinâmica no ensino médio como recurso didático.  

Nosso intuito foi analisar os indícios de abordagem pedagógica nas pesquisas sobre o 

ensino de geometria plana no ensino médio que utilizam softwares de geometria dinâmica, 

produzidas entre 1987 e 2017. Buscamos verificar nestas pesquisas questões, como: a 

abordagem pedagógica adotada, o tipo de tratamento do conteúdo e as tendências frequentes na 

compreensão de uso desses recursos em uma perspectiva que pudesse contribuir para uma 

abordagem coerente dos conteúdos geométricos. 

Para analisar as discussões de pesquisadores em educação matemática sobre esta 

temática, observamos que o Estado do Conhecimento como metodologia trouxe o início de um 

debate fértil. A limitação do período investigado, cujo marco inicial foi o ano de 1987 e o final 

2017, permitiu obter elementos que contribuíssem para a caracterização deste período.  

Neste Estado do Conhecimento, buscamos o seguinte: 1) Apresentar brevemente os 

aspectos históricos que demarcam o surgimento da Educação Matemática como campo 

científico até o ensino da Geometria no âmbito escolar, como parte do currículo das escolas 

brasileiras; 2) Apresentar as tendências pedagógicas e como se refletem no ensino de geometria 

no Brasil; 3) Apresentar os aspectos que se referem a informática e, especificamente, aos 

softwares de geometria dinâmica e sua finalidade pedagógica; 4) Mapear as teses e dissertações 

que contemplam a temática aqui abordada; 5) Analisar quais são os indícios de abordagens 

pedagógicas presentes em pesquisas produzidas entre 1987 e 2017, que tratam do ensino de 

geometria plana no ensino médio com softwares de geometria dinâmica. 

Os resultados desta pesquisa foram analisados sob dois enfoques: descritivo e 

analítico. O descritivo se encontra ao longo do texto, bem como nos apêndices, de modo que o 

leitor possa se orientar quanto à forma de tratamento dos dados. Estes dizem respeito aos 

seguintes itens: referência das pesquisas do corpus, palavras-chave encontradas, autores mais 

citados nas referências das pesquisas e os termos utilizados para designar tecnologias. O 



130 

 

analítico se refere às nossas interpretações sobre o que emergiu dos dados, as tendências 

frequentes, ausentes, as contradições e nexos que nos permitiram aproximar dos principais 

elementos encontrados e que caracterizam as pesquisas que se dedicam ao ensino de geometria 

plana no ensino médio com softwares de geometria dinâmica.  

Realizamos breve levantamento dos aspectos históricos, culturais e sociais que fizeram 

parte do surgimento da geometria, para então direcionar nosso olhar à forma como se deu o 

ensino de geometria nas escolas brasileiras. Notamos que as primeiras práticas pedagógicas em 

geometria no Brasil foram influenciadas pela necessidade de preparo militar, assim como o uso 

dos primeiros recursos didáticos. O foco estava em preparar os militares, dada a iminência de 

guerras, para disputa de poder e vantagem econômica entre os países. Como parte do currículo 

das escolas brasileiras, a geometria se fez presente a partir da criação da escola secundária, em 

que os conhecimentos nesta área se tornaram relevantes para o ingresso em cursos superiores. 

Esta aproximação nos traz algumas questões pertinentes às reflexões, por exemplo: o que é 

basilar dos conteúdos de geometria no ensino médio?  

A criação da disciplina de matemática e, mais tarde, a modernização do currículo de 

Matemática nos faz pensar que o ensino de geometria no Brasil esteve ligado a interesses 

econômicos e políticos. Tais interesses estiveram claramente presentes no movimento da 

matemática moderna. Nesse contexto, vemos a adoção de softwares na educação sob o objetivo 

de desenvolver competências e habilidades técnicas e acompanhamento de uma proposta 

científico-tecnológica da sociedade capitalista. Este pensamento diverge da perspectiva das 

tendências críticas de educação.  

Ao realizarmos o Estado do Conhecimento, notamos que a maioria das pesquisas é 

oriunda de mestrados profissionais e acadêmicos de IES pertencentes às regiões Sudeste e Sul. 

Devido à difusão das políticas públicas que visavam fomentar a introdução da tecnologia nos 

ambientes formativos, encontramos maior produção da temática entre 2010 e 2017, sendo 

recorrente o geogebra como software dinâmico. 

Ao avançar nas análises para apreender os nexos internos, partimos do entendimento 

de que a educação e a tecnologia não são neutras. Elas refletem em sua estrutura interesses 

culturais, sociais, políticos e econômicos. Por isto, a análise dialética contribui para entendê-las 

no seu processo de desenvolvimento. Acreditamos que a tecnologia seja uma produção social e 

histórica inerente a toda ação do homem. Por isto, a sua compreensão só pode ser realizada na 

noção da historicidade constitutiva do homem e do trabalho (VIEIRA PINTO, 2005; 

PEIXOTO, 2012).  
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Identificamos quatro aspectos que emergem do corpus: 1) o geogebra como recurso 

didático; 2) a perspectiva pós-moderna que defende que o sujeito deve desenvolver 

competências que lhe permitam “aprender a aprender” e se adaptar à sociedade permeada por 

mudanças constantes; 3) o discurso tecnocêntrico como concepções de explicação da relação 

do ensino de geometria plana com o uso de software de geometria dinâmica; 4) perspectivas 

teóricas da didática da matemática da escola francesa e da psicologia cognitiva contemporânea. 

A nosso ver, o geogebra, como uma tendência frequente nas pesquisas, foi escolhido 

por ser um software gratuito, de livre acesso. Isto é, por permitir tanto o download, quanto a 

distribuição e a realização de modificações. É utilizado para exploração simultânea das 

representações algébricas e geométricas do objeto geométrico construído, principalmente nas 

pesquisas que utilizam os registros de representação semiótica como teoria de abordagem dos 

conteúdos.  

Em relação à forma que os softwares são percebidos como recurso didático, as 

pesquisas indicam serem ferramentas que devem estar presentes no contexto educativo, pois as 

tecnologias permeiam os mais variados contextos. Foi possível observar ainda a valorização 

aos aspectos instrucionais, isto é, ao enfoque indicado para as horas destinadas à familiarização 

com os recursos e à atenção aos aspectos técnicos, e nos faz pensar sobre a necessidade de 

valorizar a construção dos conceitos de geometria. 

Entendemos que é papel da Educação promover a formação científica do sujeito por 

meio do acesso a leis, princípios e ao conhecimento sistematizado e transformado em conteúdos 

escolares. Compreendemos também que o conhecimento é fruto do trabalho humano e uma 

necessidade social. Quando apropriado pelos sujeitos, os conhecimentos possibilitam maior 

compreensão da realidade e a participação coerente na vida social de seu meio, podendo 

contribuir para a construção de processos que visem à transformação do contexto em que se 

vive. 

As concepções de educação propostas nas pesquisas do corpus evidenciam uma 

perspectiva construtivista do construcionismo e do lema “aprender a aprender” como 

perspectiva de formação para o mercado de trabalho (SAVIANI, 2008). Consideramos que 

esses discursos orientam a produção acadêmica sobre a temática. Entretanto, são ressignificados 

sob o momento pós-moderno de neoprodutivismo, neoconstrutivismo e neoescolanovismo.  

Cabe afirmar que estas pesquisas não abordam os aspectos históricos, sociais, culturais 

e econômicos sobre o uso do software na educação. Parte do pressuposto de que o aluno deve 

desenvolver competências para construir o seu próprio conhecimento e o professor é apenas o 

facilitador desse processo.  
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Há ausências de reflexões que observam os aspectos pedagógicos: 

1. Relação entre o conteúdo e outras situações ou disciplinas, ou mesmo exemplos.  

2. Contextualização dos conteúdos. 

3. Discussão sobre processos avaliativos que considerem o processo de ensino e 

aprendizagem.  

4. Abordagem da realidade dos sujeitos e do contexto para se pensar no objeto 

matemático em estudo. 

A concepção da relação entre tecnologias e educação é defendida com um discurso 

acrítico e recorrência às mais variadas terminologias e sofismas que expressam a ideologia 

impregnada pela classe dominante. Nas pesquisas, vemos a emergência do termo “novas 

tecnologias”, evidenciando o maravilhar e a ingenuidade.  

É recorrente a afirmação de que o uso de softwares permite a apreensão dos conteúdos 

de geometria. E isto justifica a necessidade de que os professores modifiquem suas práticas 

pedagógicas. Ilustramos as perspectivas de explicação das tecnologias na educação que 

colocam a tecnologia no centro das discussões, seja por uma perspectiva determinista, ou 

mesmo instrumental (PEIXOTO, 2012, 2015), afastando-se das explicações com fundamentos 

pedagógicos. 

A defesa do desenvolvimento de habilidades, competências e saberes profissionais 

para lidar com os softwares nos ambientes formativos está presente nas pesquisas que trazem a 

reflexão sobre a prática, evidenciando uma compreensão de formação que se aproxima da 

epistemologia da prática. 

Entretanto, apesar de percebermos a existência de três pesquisas que parecem 

apresentar uma concepção de educação e da relação entre educação e tecnologias mais crítica, 

apenas uma apresenta os aspectos de uma teoria crítica, de fato. Outras as apresentam apenas 

na fundamentação teórica do trabalho. Assim como nas pesquisas anteriores (MORAES, 2016; 

ARAUJO, 2008), compreendemos a necessidade de as questões pedagógicas serem abordadas 

sob a perspectiva crítica. 

Vemos que há recorrência das perspectivas teóricas da didática da matemática da 

escola francesa, bem como das teorias da psicologia cognitiva contemporânea. Esse aspecto 

refletiu na forma como os softwares de geometria dinâmica são apropriados nas pesquisas que 

discutem a prática de ensino.  

Nosso olhar imediatista e aparente sobre os dados contribuiu para avançarmos na 

compreensão das conexões internas inerentes ao nosso objeto de estudo, fornecendo um 

conjunto de perspectivas pedagógicas e de concepções da relação entre tecnologias e educação 
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que precisam ser aprofundadas e compreendidas. Com isto, conseguimos analisar e 

compreender o pensamento educacional brasileiro sobre as questões referentes à abordagem 

pedagógica das investigações que utilizam software de geometria dinâmica para ensinar 

geometria plana no ensino médio. 

Realizar este levantamento foi importante para verificar como estão sendo abordados 

os aspectos que dizem respeito à perspectiva pedagógica que está sendo construída desde o 

surgimento e uso desses softwares no ensino de matemática. Além disso, buscamos identificar 

os assuntos que estão em evidência, sob uma perspectiva que contribua para o desenvolvimento 

do ensino dos conteúdos de geometria. 

Estas questões nos motivam a continuar pesquisando sobre esta temática, na 

perspectiva de investigação que também se dedique a um olhar mais atento para as contradições 

sociais e a luta contra a propagação de ideologias mercadológicas neoliberais. Estas valorizam 

o desenvolvimento de habilidades estritamente técnicas, em detrimento de um ensino do 

conteúdo que promova possibilidades de ascensão do sujeito ao conhecimento, como também 

formação mais humana e ampla. Uma possibilidade para pesquisas futuras é aprofundar no 

estudo das tendências pedagógicas, relacionando-as com as tendências do campo da Educação 

Matemática e com o uso das tecnologias em espaços de formação humana. 
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APÊNDICE A - FICHA DE LEITURA 

FICHA DE LEITURA  

Pesquisa: O ensino de Geometria Plana no ensino médio com softwares de geometria dinâmica: um 

estado do conhecimento de 1987 a 2017. 

Mestranda: Juliane da Cruz Oliveira 

Orientadora: Drª Moema Gomes Moraes 

I. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.Título: 

1.2. ( ) Dissertação  ( ) Tese 1.3. Data da leitura: ____/____/ 2019 

1.4. Autor: 1.5. 

Orientador (a): 

Co-orientador (a): 

1.6. Instituição: 1.7. Nome do Programa de Pós-Graduação: 

1.8. Ano da publicação da dissertação/tese: 1.9. Financiamento: 

( ) Sem financiamento ( ) CAPES ( ) CNPq 

( ) Outro. Qual? _________________________ 

1.10. Tipo de Programa de Pós-Graduação: 1.11. Bolsa de qualificação: 

( ) Com bolsa  ( ) Sem bolsa 

Fonte: _______________________ 

1.12. Palavras-chave: 1.13. Ficha Catalográfica: ( ) Sim ( ) Não 

1.14. Temática: 1.15. Tipo de pesquisa: 

1.16. Referência Completa: 1.17. Software utilizado: 

( ) Cabri-géomètre  

 ( ) Geogebra 

( ) Régua e compasso  

( ) Geometricks 

( ) OpenEuclide 

( ) Geometria plana 

( ) Outro-qual? __________________________ 

1.18. São citados outros artefatos? 

( ) não  ( ) sim, qual?_______________ 

1.19. Resumo: 

1.20. Principais autores citados: 
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II. OBJETO DE PESQUISA DA FONTE CONSULTADA 

2.1. A construção do objeto: 

  

- Problema de pesquisa: 

 

- Observações pertinentes a construção do objeto 

de pesquisa 

III. METODOLOGIA 

3.1. Sujeitos e lócus da pesquisa:  
 
3.2. Pesquisa: 
3.2.1. Quanto aos objetivos: 
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(   ) descritiva 
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3.2.2. Quanto à natureza 
(   ) qualitativa 
(   ) quantitativa 
(   ) qualitativa e quantitativa (misto) 
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(  ) teórica (bibliográfica/documental) 
(  ) empírica (pesquisa de campo) 
(   ) etnográfica 
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(   ) estudo de caso 
(   ) pesquisa participante/intervenção 
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(   ) survey 
(   ) Experimental 
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3.2.4. Quanto aos procedimentos de coleta de 

dados: 

( ) entrevista 
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( ) observação participante 
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3.2.5. Quanto à forma de registro dos dados 
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(  ) áudio gravação 
(  ) diário/notas de campo 
(  ) outro- qual?  

 

3.2.6. Quanto à análise dos dados: 
(   ) análise de dados 
(x) análise de conteúdo 
(  ) outro- qual? 
 

3.2.6.1. Uso de outros softwares para análise 

dos dados: 

( ) não ( ) sim, qual? ____________ 

IV. CONTEÚDO 
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4.1. Conceitos da Geometria Plana abordado nas teses e dissertações: 

( ) Ponto                            ( ) Reta   

( ) Segmento de terra               ( ) Semirreta  

( ) Plano                            ( ) Ângulos   

( ) Área                                        ( ) Perímetro 

( ) Semelhança de triângulo  ( ) Relações métricas no triângulo 

( ) Teorema de Pitágoras  ( ) Teorema de Tales   

( ) Razões trigonométricas  ( ) Circunferência   

( ) Polígonos ____________  ( ) Outro-qual?________ 

  

4.2. Sobre a proposta de ensino do conteúdo de Geometria Plana: 

  

4.2.1. Relaciona o conteúdo com outras situações ou outras disciplinas? ( ) não ( ) sim, como? 

_____ quais? 

  

4.2.2. Contextualiza o conteúdo? ( ) não ( ) sim, como? _____ 

  

4.2.3. Traz exemplos? ( ) não ( ) sim, quais? _____ 

  

4.2.4. Trabalho em grupos de alunos? ( ) não ( ) sim, como? _____ 

  

4.2.5. Aborda sobre o planejamento dos conteúdos? ( ) não ( ) sim, como? ________ 

  

4.2.6. Leva em conta a realidade dos alunos para pensar na aplicação dos conteúdos? 

( ) não ( ) sim, como? ___________ 

  

4.2.7. É discutido sobre a avaliação da geometria plana? ( ) não ( ) sim, como? ___________ 

  

4.2.8. Propõe o uso de outro recurso didático, além dos softwares? ( ) não ( ) sim, 

quais?____________ 

  

4.3. Outros aspectos abordados nas teses e dissertações 

( ) Formação de Professores 

( ) EAD e correlatos 

( ) Ambientes virtuais de aprendizagem 

( ) Políticas educacionais 

( ) Outro. Qual? ________________ 

  

4.4. Concepção de tecnologia: 

( ) não pode ser identificada 

( ) não está claramente explicitada, mas pode ser identificada 

( ) está explicitada 

  

Se puder ser indicada, citar: 

a) A qual concepção se refere: 

b) Autores citados: 

c) Autores que referendam a identificação: 
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Fonte: Adaptado de Moraes (2016) 

d) Excertos (ou exemplos) 

e) Comentários: (alguma observação que é relevante) 

  

4.5. Concepção de Educação: 

( ) não pode ser identificada 

( ) não está claramente explicitada, mas pode ser identificada 

( ) está explicitada 

  

Se puder ser indicada, citar: 

a) A qual concepção se refere: 

b) Autores citados: 

c) Autores que referendam a identificação: 

d) Excertos (ou exemplos) 

e) Comentários: (alguma observação que é relevante) 

  

4.6. É citado alguma teoria da educação? ( ) não  ( ) sim, qual/quais?_______________ 

  

4.7. Concepção da relação entre educação e tecnologia (softwares de geometria dinâmica) 

( ) não pode ser identificada 

( ) não está claramente explicitada, mas pode ser identificada 

( ) está explicitada 

  

Se puder ser indicada, citar: 

a) A qual concepção se refere: 

b) Autores citados: 

c) Autores que referendam a identificação: 

d) Excertos (ou exemplos) 

e) Comentários: (alguma observação relevante) 

  

4.8. Concepção sobre o uso de tecnologias para a formação do professor de Matemática: 

( ) não pode ser identificada 

( ) não está claramente explicitada, mas pode ser identificada 

( ) está explicitada 

  

Se puder ser indicada, citar: 

a) A qual concepção se refere: 

b) Autores citados: 

c) Autores que referendam a identificação: 

d) Excertos (ou exemplos) 

e) Comentários: (alguma observação relevante) 

  

4.9. Termos usados para designar tecnologias: 

  

4.10. Outros aspectos importantes do trabalho que merecem serem ressaltados: 



148 
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
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1 Ensino de Ciências e Matemática Universidade Franciscana (UFN) 

2 Mestrado profissional em Ensino de Física e 
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Universidade Franciscana (UFN) 

3 Ensino de Ciências e Matemática Fundação Universidade de Passo Fundo (FUPF) 

4 Educação Matemática Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS) 
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Matemática 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP) 
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14 Educação Matemática Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN-

SP) 

15 Ensino de Ciências e Matemática Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) 

16 Ensino de Ciências e Matemática Universidade de Caxias do Sul (UCS) 

17 Ensino de Ciências e Matemática Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) 

18 Educação em Ciências e Matemática Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) 

19 Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

20 Ensino de Matemática Universidade do Estado do Pará (UEPA) 
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27 Educação Matemática Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 
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(UNIOESTE) 
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39 Educação Matemática e Ensino de Física Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
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40 Multiunidades em Ensino de Ciências e 
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41 Educação em Ciências e Matemática Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 
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49 Pós-Graduação em Docência em Educação em 
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57 Ensino de Ciências e Matemática Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 

58 Ensino de Ciências Naturais e Matemática Universidade Regional de Blumenau (FURB) 
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Geometria analítica 2 1,16 

Ensino de Geometria Espacial 2 1,16 
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Polígonos semelhantes 1 0,57 

 Cabri 3D  1 0,57 

Representações planas 1 0,57 

Pólos visto e sabido 1 0,57 

Semelhança  1 0,57 

Hometetia 1 0,57 

Transformações 1 0,57 

Paralelismo 1 0,57 

Processamento de línguas naturais 1 0,57 

Geometria das transformações 1 0,57 

Quadriláteros 1 0,57 

Triângulo retângulo 1 0,57 

Círculo trigonométrico 1 0,57 

Circunferência trigonométrica  1 0,57 

Análise didática do erro 1 0,57 

Lugares geométricos 1 0,57 



156 

 

Currículo de matemática 1 0,57 

Análise de conteúdo 1 0,57 

Caderno do professor 1 0,57 

Isometrias 1 0,57 

Reta 1 0,57 

Curvas Planas 1 0,57 

Pontos de Vista 1 0,57 

Cartesiano 1 0,57 

 Paramétrico 1 0,57 

 Polar 1 0,57 

Lei dos cossenos 1 0,57 

Design Experiment 1 0,57 

Programação  1 0,57 

Formação Continuada 1 0,57 

Observatório da Educação 1 0,57 

Trabalho Colaborativo 1 0,57 

Grupo de Estudos 1 0,57 

Tecnologias da Informação e Comunicação 1 0,57 

Educação 1 0,57 

Ensino de matemática 1 0,57 

Relação professor-aluno 1 0,57 

Pensamento Geométrico 1 0,57 

Observatório da Educação (OBEDUC) 1 0,57 

 Perímetro 1 0,57 

Geometria Hiperbólica  1 0,57 

Geometria Euclidiana 1 0,57 

Obstáculos Epistemológicos 1 0,57 

Docente 1 0,57 

Series aritméticas 1 0,57 

Simetria 1 0,57 

Jogos 1 0,57 

Processamento de dados 1 0,57 



157 

 

Fonte: Dados organizados conforme informações identificadas pela autora em 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applet 1 0,57 

Blog 1 0,57 

Sequência Didática 1 0,57 

Proporcionalidade 1 0,57 

Ambiente colaborativo 1 0,57 

Escola pública 1 0,57 

Materiais Concretos 1 0,57 

Aprendizagem 1 0,57 

Cultura 1 0,57 

Arquitetura 1 0,57 

Modelagem Matemática 1 0,57 

Ensino e Aprendizagem de Trigonometria 1 0,57 

Movimentos circulares 1 0,57 

Gráficos trigonométricos 1 0,57 

Raciocínio Generalizador 1 0,57 

Parâmetros 1 0,57 

TOTAL=109 173 100% 
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APÊNDICE E - AUTORES CITADOS NAS REFERÊNCIAS DAS 42 PESQUISAS EM 

ORDEM DECRESCENTE, A PARTIR DO NÚMERO DE REPETIÇÕES 

 

 Autor Nº de 

Trabalhos 

  Autor Nº de 
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18 LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. 8  39 VYGOTSKY, L. S. 5 
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BALACHEFF, N. 7 

 40 ARAÚJO, L. C. L. de; 

NÓBRIGA, J. C. C. 4 

20 BROUSSEAU, G. 7  41 BORBA, M; PENTEADO, M. G. 4 
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21 DAMM, R. F. 4  42 FERREIRA, A. C. C 3 
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 68 GIOVANNI, J. R.; BONJORNO, 

J. R. 3 

44 FREITAS, J. L. M. de. 4  69 GRAVINA, M. A. et. al. 3 

45 GARNICA, A. V. M 4  70 LABORDE, C. 3 

46 GIL, A. C. 4  71 LIMA, E. L. et al. 3 

47 GOLDENBERG, M. 4  72 LINDEGGER, L. R. M. 3 

48 LEIVAS, J. C. P 4  73 LOBO DA COSTA, N. M.. 3 

49 

MACHADO, S. D. A. 4 

 74 MORAN, J. M.; MASETTO, M. 

T.; BEHRENS, M. A. 3 

50 OLIVEIRA, G. P. 4  75 PIETROPAOLO, R. C. 3 

51 SKOVSMOSE, O. 4  76 RICHIT, A. 3 

52 VILLIERS, M. D. 4  77 SANGIACOMO, L. 3 

53 ZULATTO, R. B. A. 4  78 SILVA, J. T. da 3 

54 ALMEIDA, M.E.B 3  79 SILVA, S. A. da 3 

55 ALVES, S; GALVÃO, M. E. E. 

L. 3 

 80 

TARDIF, M. 3 

56 ARAÚJO, P. B. 3  81 VAN HIELE, P. M. 3 

57 AUSUBEL, D. P. 3  82 ALMEIDA, I. A. C.. 2 

58 BACHELARD, G 3  83 ALMOULOUD, S. A. et al. 2 

59 BAGÉ, I. B. 3  84 ALVES, A. J. A. 2 

60 BALDIN, Y. Y.; VILLAGRA, 
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 85 ANDRADE, J. A. A.; 
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61 BALDINI, L. A. F 3  86 ANDRÉ, M.E.D.A. 2 

62 BONGIOVANNI, V. 3  87 ARAÚJO, I. B. 2 

63 BORBA, M. C.; 

VILLARREAL, M. E. 3 

 88 

ARCAVI, A 2 

64 BRITO, M. R. F. de. 3  89 BAIRRAL, M. A. 2 

65 CHEVALLARD. Y.; BOSCH. 

M.; GASCÖN. J. 3 

 90 

BARANAUSKAS, M.C.C 2 
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COBB, P. et al. 3 

 91 BAULAC, Y. BELLEMAIN, F.; 

LABORDE, J.M. 2 
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BROCARDO J. 2 
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98 COBB, P., CONFREY, J., 
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KLEIN, F. 2 
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GAZIRE, E. S 2 
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APÊNDICE F - TERMOS UTILIZADOS PARA DESIGNAR TECNOLOGIA 
 

Termos Nº de ocorrências % 

Novas tecnologias 21 77,79 

Tecnologias da informação e comunicação (TIC) 02 7,41 

Tecnologias educacionais 01 3,70 

Tecnologia informática 01 3,70 

Tecnologia digital 01 3,70 

Inovação 01 3,70 

TOTAL 27 100% 

Fonte: Dados organizados conforme informações identificadas pela autora em 2018. 


