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RESUMO 

 
 
Esta pesquisa teve como objetivo pesquisar as contribuições da utilização das tarefas 

de investigação e exploração, com a utilização de softwares de geometria dinâmica 

para a aprendizagem significativa de alguns conceitos de Geometria Analítica, se 

limitando a pontos e retas. Como referenciais teóricos foram utilizados as idéias de 

João Pedro da Ponte (atividades investigativas e exploratórias) e a Teoria de David 

Ausubel (Aprendizagem Significativa). Para a sua realização, Para a sua realização, foi 

proposta uma sequência de atividade, realizada pelos sujeitos da pesquisa, futuros 

professores de matemática da Educação Básica de um Instituto Superior de Educação. 

A pesquisa teve aspectos qualitativos, preponderantes sobre os aspectos 

quantitativos.  Essa pesquisa se justifica não apenas pela importância das tarefas 

investigativas como metodologia para o ensino de Matemática, mas também 

pelos resultados de pesquisas que apontam para a importância da utilização de 

softwares de geometria dinâmica no processo de ensino e aprendizagem de 

matemática  e a necessidade de mudança nos cursos de formação de professores. 

Como instrumento inicial de coleta de dados foi elaborado um questionário, com o 

intuito de conhecer os sujeitos da pesquisa, sua vida acadêmica e o tempo destinado 

aos estudos, bem como sua trajetória no Ensino de Geometria. Foi elaborado um pré-

teste com a finalidade de verificar quais eram suas habilidades e quais embasamentos 

traziam de suas experiências. O objetivo do pré-teste foi determinar uma referência do 

estágio inicial de conhecimentos dos pesquisados que serviu de base para a construção 

de atividades dentro da proposta de ensino. A pesquisa de campo teve duração de oito 

semanas e os dados nela coletados com o auxílio do caderno de campo,  diálogos 

gravados e registros escritos das atividades pelos pesquisados serviram de base para   

análises e conclusões. Dos dados coletados e agrupados, surgiram categorias  que 

possibilitaram  perceber a manifestação de Aprendizagem Significativa. Com esta 

pesquisa, pretende-se contribuir para a formação de futuros professores de matemática 

que irão atuar na Educação Básica, indicando outras possibilidades para o processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática. 

  

Palavras Chaves: Geometria Analítica. Formação de Professores. Aprendizagem 

Significativa e Tarefas Investigativas. 
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ABSTRACT 
 
 

This work aims to research the contributions of the using of the investigation and 

exploitations tasks, with the usage of dynamic geometry software to a meaningful 

learning of some analytic geometry concepts, limiting itself to dots and lines. As 

theoretical references were used the ideas of João Pedro da Ponte (exploitation and 

investigative activities) and the theory of David Ausubel (meaningful learning). For its 

doing, was proposed and activity sequence, made by researching individuals, math 

future teachers  of the basic education of superior institution of education. The 

research had qualitative aspects overweighting quantitative aspects. This research 

justifies itself not only because the importance of the investigating tasks, but also as 

methodology for the teaching of math, as well as for the results of the researches 

which appoints to the importance of the usage of dynamic geometry of the math`s 

learning-teaching   process and the changing  necessity in the courses of teacher`s 

formation. As a introductory toll of data collection was made up a statistical survey 

whit the objective of knowing the researching actors, their academic life and the time-

spam devoted to study, as well as their way in the teaching of geometry. It was 

elaborated a prior examination aiming to verify which were their skills and 

background brought from their experiences. The target of the prior test was to 

determinate a baseline of the initial knowledge status  of the researched actors that was 

useful as a base to the building of activities within the learning and teaching proposal. 

The field research lasted eight weeks and the data collected with the aid of a field 

notebook, taped dialogues and written registers of the researched actors activities were 

the fundamental base for analyses and conclusions. From the gathered and analyzed 

data came up categories that enabled the perception of a meaningful learning 

manifestation. With this research, intends contribute to the formation of futures math`s 

teachers that will act on the basic education, appointing others possibilities for the 

process of math`s teaching and learning. 

 

 

Key Words: Analytical Geometry, Teacher`s Formation, Meaningful Learning and 

Investigative Tasks. 
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INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho surgiu das minhas preocupações como professor de Matemática, 

atuando a mais de dez anos, nos três níveis de Ensino: Fundamental, Médio e 

Superior; algumas vezes trabalhando apenas no Ensino Fundamental outras apenas no 

Ensino Médio e muitas vezes movimentando-me em mais de um nível. Com mais 

tempo de docência no Ensino Médio, cerca de oito anos, percebi as dificuldades dos 

alunos, muitas delas oriundas da falta de conhecimentos básicos do nível fundamental, 

esta constatação é importante, visto a apreensão desses conhecimetos que considero 

como uma das condições para se obter um melhor aproveitamento nos níveis 

sequenciais. 

Todavia, apesar de muitas vezes meus alunos conseguirem se destacar nos dois 

anos iniciais do Ensino Médio (1º ano e 2º ano), no 3º ano apresentavam dificuldades 

no conteúdo de Geometria Analítica. Às vezes me perguntava o motivo dessa 

dificuldade, pois nos anos anteriores os alunos tiveram êxito no processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática. Essa indagação não tinha respostas satisfatórias.  

Cursando o Mestrado em Educação Matemática na Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), iniciei um diálogo com meus colegas, também professores de 

matemática, demonstrando a minha inquietação com a aprendizagem de meus alunos 

em Geometria Analítica. A partir dessas discussões verifiquei que a dificuldade não 

era apenas dos meus alunos, mas também dos alunos dos colegas de mestrado. 

Entretanto, não consigo negar que naquele momento senti certo alívio em saber que 

não eram apenas meus alunos que tinham dificuldades, porém me senti na obrigação 

de tentar mudar este quadro. 

Destes diálogos, inicialmente, surgiu a ideia de elaborar atividades que pudessem 

ser utilizadas no processo de ensino e aprendizagem de Geometria Analítica para 

alunos do Ensino Médio. Explorando essas atividades, partindo dos conhecimentos 

que os alunos possuam, eles certamente poderiam compreender melhor este conteúdo.  

Buscando soluções para minhas indagações, realizei leituras de textos de Dario 

Fiorentini e Sergio Lorenzato (2006), encontrando uma afirmação deles sobre a 

existência de dois tipos básicos de perguntas quando se faz pesquisa em Educação 

Matemática. A primeira é aquela que surge diretamente da prática de ensino do 

professor de Matemática, ou seja, da sua reflexão como educador, questionando a sua 
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própria prática e a prática dos outros profissionais. A outra diz respeito àquelas que são 

geradas a partir de investigações ou estudos precedentes ou da própria literatura. 

Tomando como base a primeira pergunta de Fiorentini e Lorenzato (2006) para o 

desenvolvimento deste trabalho, lembrei-me que também não havia aprendido o 

conteúdo de Geometria Analítica no Ensino Médio, estudando-o somente na 

graduação em Matemática. Comecei-me, então, a me questionar se a dificuldade era 

dos alunos em aprender, ou dos professores em ensinar. Pois a única referência que 

tive deste conteúdo foi o que aprendi no Curso de Licenciatura em Matemática, sendo 

assim, não havia um parâmetro para lecionar esta disciplina no Ensino Médio. 

Em relação a esse assunto, Célia Carolino Pires (2002) afirma que o professor 

acaba ensinando da forma como aprendeu, é a chamada simetria invertida. A 

experiência que o graduando da Licenciatura em Matemática tem como estudante 

influenciará no seu papel como professor. Nesse sentido, a autora reforça a ideia de 

que os professores da licenciatura “precisam estar atentos ao fato de que estão 

formando professores e que, portanto, estão fornecendo modelos do que é ser 

professor” (PIRES, 2002, p. 17). Assim, refletindo sobre a minha experiência de 

aprendizagem em Geometria Analítica, somente no Curso Superior, talvez estivesse 

ensinando como aprendi, isto é, deduzindo fórmulas e resolvendo exercícios, sem 

propiciar aos alunos momentos de exploração e investigação. 

Ao participar em 2009 do XIII Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-

graduação em Educação Matemática (XIII EBRAPEM), realizado na Universidade 

Federal de Goiás (UFG) em Goiânia/GO obtive contato com outros professores que 

afirmaram que seus alunos também tinham dificuldades em Geometria Analítica. 

Nesses diálogos, surgiu a ideia de trabalhar não mais com o Ensino Médio, mas sim 

com a formação de professores de Matemática, de modo a contribuir para a formação 

dos licenciandos.  

Nesse contexto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 

Professores da Educação Básica (PARECER CNE/CP 9/2001) afirmam a importância 

dos futuros profissionais vivenciarem durante sua formação, reflexões sobre a 

atividade profissional do professor.  

Segundo Ana Maria Monteiro (2001), para além das reflexões, é necessário que 

os licenciandos construam os conceitos matemáticos de forma significativa, 

explorando e investigando, possibilitando dessa forma não apenas a aprendizagem do 

conteúdo, mas também a prática que envolve a profissão de professor. 
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(...) o professor em formação vive um momento estratégico em sua vida 
profissional, vivenciando um verdadeiro ritual de passagem. Ele/ela é, ao 
mesmo tempo, aluno e professor, portanto tem a sensibilidade aguçada para 
perceber as repercussões da ação educativa com os olhos de que ainda se 
sente aluno (MONTEIRO, 2001, p. 141). 

  
Por outro lado, em seu curso de formação para professor, muitas vezes o aluno 

não vivencia a oportunidade de investigar e explorar para construir os conceitos 

matemáticos. Então, como o egresso de tal curso poderá desenvolver essa habilidade 

com seus futuros alunos da Educação Básica? Esta pergunta encontra eco em Lourdes 

de la Rosa Onuchic (2009). 

 
Os professores que estão sendo formados, em nossas Licenciaturas em 
Matemática, deixam suas instituições de ensino mal preparados para 
enfrentar suas salas de aula no Ensino Básico: Infantil, Fundamental e 
Médio, em frente das necessidades do mundo de hoje. Isso se deve, em 
grande parte, embora não exclusivamente, à falta de vivência nas mudanças 
que fazem uso de novas metodologias e abordagens para serem utilizadas, 
em sua própria sala de aula, como professores (ONUCHIC, 2009, p. 184). 

 
Para suprir esse despreparo citado por Onuchic, o professor necessita ter a 

oportunidade de fazer investigações e construir conceitos, desenvolvendo desta forma 

não apenas o seu raciocínio dedutivo, mas também momentos onde possa se espelhar 

para sua prática profissional. 

Muitas vezes, tanto no Ensino Superior quanto no Ensino Básico, apenas se 

apresentam fórmulas, como se elas tivessem surgido num “passe de mágica” ou são 

feitas demonstrações que os estudantes que estão iniciando o Curso Superior não 

compreendem. Talvez esses alunos ainda não tenham condições para compreender 

todo o processo, limitando-se a memorização. 

No entanto, para Ausubel (2000) a aprendizagem não deve ser uma mera 

memorização; deve fazer algum sentido para o aluno. Sendo assim, o novo a ser 

aprendido deve se interagir e ancorar-se nos conceitos já existentes na estrutura do 

aluno, desta forma o novo conhecimento surgiria por descobertas e absorção. 

Segundo Moreira e Masini (2001), a ideia principal da teoria de Ausubel é que a 

aprendizagem somente ocorre se ela for significativa e relacionada às experiências 

anteriores dos seus aprendizes, “a ideia central da teoria de Ausubel é a de que o fator 

isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já 

sabe” (MOREIRA e MASINI, 2001, p. 17). 

Por outro lado, embora as demonstrações sejam importantes e necessárias, a 

questão da dedução e do rigor necessita ser revista. Sobre esse assunto Maria Alice 
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Gravina (1996, p.2), afirma que “os alunos chegam à universidade sem terem atingido 

os níveis mentais da dedução e do rigor. Apresentam até mesmo pouca compreensão 

dos objetos geométricos, confundindo propriedades do desenho com propriedades do 

objeto”.  

Talvez a dificuldade apresentada pelos alunos do Ensino Médio, seja devido a 

não terem atingido os níveis necessários de dedução e do rigor para a compreensão de 

elementos da Geometria Analítica. Assim, quando chegam à Universidade começam a 

se deparar com demonstrações, sem sentido para eles, limitando-se apenas à 

memorização das fórmulas. Por isso, é necessário propiciar-lhes oportunidades para 

construir todos os elementos rigorosos e também intuitivos que são requeridos na 

aprendizagem dos conceitos, resultados e demonstrações em Geometria Analítica.  

Por outro lado, é possível que como eu, os professores deles não tenham tido a 

oportunidade de aprender com recursos variados, de forma exploratória, pois na 

ocasião de sua aprendizagem, tiveram à sua disposição apenas o quadro e o giz. Agora 

repetem o processo, o que acaba gerando um círculo vicioso que necessita ser 

rompido. 

Sendo assim, como os futuros professores irão utilizar tais recursos variados 

em sala de aula, se durante o seu período de formação, não tiveram a oportunidade de 

desenvolver seus conhecimentos a partir deste uso? Para Vera Clotilde Garcia 

Carneiro (2000), é necessário que as disciplinas de conteúdos matemáticos das 

licenciaturas façam a utilização de ferramentas da informática, de modo a propiciar 

uma aprendizagem relacionada a prática do futuro professor. 

Deste modo, assim como Carneiro (2000), creio que as instituições de Ensino 

Superior devem propiciar aos graduandos momentos de aprendizagem utilizando a 

informática. Com isso, há uma constante busca por novas metodologias, devido à 

aparente dificuldade de compreensão por parte dos alunos.  

Uma das tentativas para se repensar a maneira de ensinar, poderia estar 

diretamente relacionada ao uso da informática na escola. Nas aulas de matemática, em 

especial, a inserção do computador pode possibilitar não apenas um processo de 

aprendizagem mais dinâmico, mas também uma mudança na forma de avaliar. 

Conforme afirmam Carradone, Bracarense e Souza, (2009), a utilização de 

novas técnicas de aprendizagem podem incrementar atividades críticas e as 

capacidades de elaborar e sintetizar.  
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Sendo assim, a escola necessita ampliar sua visão sobre o uso das novas 

tecnologias, pois conforme afirma Marcelo de Carvalho Borba (2001) “a alfabetização 

letrada e a Matemática hoje não são mais suficientes para garantir a cidadania”. 

Sobre o uso das tecnologias no Curso de Licenciatura em Matemática, Adriana 

Richit (2008) desenvolveu uma pesquisa em que buscou entrelaçar o uso do 

computador às experiências educacionais de futuros professores. Isso foi feito por 

meio de atividades que permitiam o desenvolvimento dos alunos não apenas no 

conteúdo matemático, mas também na autonomia para pesquisar, explorar e elaborar 

conceitos matemáticos. 

De fato, a utilização de tecnologias também pode auxiliar o processo de ensino 

e aprendizagem da matemática, pois os computadores  

 
(...) são importantes ferramentas para disseminar barreiras de 
aprendizagem. Permite que os objetos abstratos, após construções mentais, 
sejam manipulados, analisados, simulados, experimentados, confrontados, 
tornando-os concretos através do monitor de vídeo no computador e 
exteriorizados pelo aluno, expressando suas ideias e desenvolvendo o 
raciocínio lógico e formal enriquecendo assim, o desenvolvimento 
cognitivo da experiência e assimilação (OLIVEIRA, et al, 2009, p. 838). 
 

Assim, a formação do professor necessita contemplar momentos de discussão de 

atividades críticas, associando os conhecimentos matemáticos acadêmicos com a 

formação profissional do futuro profissional (Hélia Margarida Oliveira et al, 2009), 

pois o percurso acadêmico do graduando não ocorre de forma linear. Desta forma, o 

conhecimento vai sendo adquirido passo a passo. E a prática de ensino pode ser 

trabalhada durante a formação. 

Nessa direção, Albano Silva et al (1998) afirmam que as investigações devem 

merecer um lugar destacado na atividade matemática dos alunos, pois permitem  

 
a formulação de conjecturas, a avaliação da sua plausibilidade, a escolha 
dos testes adequados para a  sua validação ou rejeição. Permitem ainda 
procurar argumentos que demonstrem as conjecturas que resistiram a 
sucessivos testes e levantar novas questões para investigar. Traduzem assim 
o trabalho desenvolvido pelos matemáticos profissionais, ou, por outras 
palavras, o processo de criação matemática que é inerente ao que é a 
matemática e ao que significa saber matemática. (SILVA et al, 1998, p. 70) 

 
Ponte, Brocardo e Oliveira (2003) definem investigar, em contextos de ensino e 

aprendizagem, formular questões de interesse, para os quais não se tenha uma resposta 

pronta, sendo a procura dessa resposta realizada de modo fundamentado e rigoroso. 

Nesse sentido, os autores concebem que investigação matemática envolve, 
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naturalmente, “conceitos, procedimentos e representações matemáticas” (PONTE, 

BROCARDO e OLIVEIRA, 2003, p. 10), sendo a característica mais forte o estilo 

“conjectura-teste-demonstração”.  

Assim há alternativas para a condução da aula. Isso justifica discutir a formação 

dos futuros professores de Matemática que, muitas vezes, não tiveram durante seu 

curso de formação a oportunidade de construir os conhecimentos matemáticos 

necessários à profissão. Com isso possivelmente não lhes será possível desenvolver, 

satisfatoriamente, o processo de ensino e aprendizagem de seus futuros alunos. 

É importante o preparo do professor, pois no Ensino Médio, etapa final da 

Educação Básica, o aluno necessita mais do que dominar conteúdos, precisa saber se 

relacionar com o conhecimento de forma ativa, construtiva e criadora conforme 

prescrevem os PCNEM - Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - 

(Brasil, 2000). 

 Mas como o professor irá desenvolver uma prática que privilegie essa forma de 

ensinar se durante sua formação não aprendeu a desenvolver atividades que 

possibilitassem uma aprendizagem ativa? Para ONUCHIC (2009), é necessário que a 

prática profissional, seja incorporada ao licenciando em matemática, durante a sua 

formação profissional. O graduando deve ser incentivado a construir o conhecimento 

matemático através da busca e aproveitamento do seu potencial e das suas habilidades. 

Quanto às potencialidades das atividades de exploração, realizei pesquisas para 

elaboração de uma monografia, durante um curso de Especialização em Educação 

Matemática, que realizei no Programa de Especialização de Professores do Ensino 

Superior (PREPES) da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-

Minas), na qual tive oportunidade de trabalhar com atividades exploratórias de 

Matemática no Ensino Médio. Nessa pesquisa, verifiquei as potencialidades das 

atividades de exploração na aprendizagem de Geometria Espacial, uma vez que os 

participantes de tal pesquisa foram participativos e questionadores de suas 

descobertas, propiciando momentos de aprendizagem matemática, de forma a 

construir e discutir conceitos, bem como desenvolver uma aprendizagem significativa.   

Assim, pretendo dar continuidade a esse trabalho atendendo à necessidade de 

aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem de Geometria Analítica na 

formação do professor de Matemática.  

Para isso, espero que as atividades exploratórias e investigativas possam 

contribuir para que o aluno, futuro professor, aprenda a associar seus conhecimentos 
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prévios aos conceitos de Geometria Analítica na construção ativa do seu 

conhecimento.  

Quanto aos recursos de ensino para realizar tais atividades pretendo utilizar os 

recursos informáticos bastante sugeridos pelos autores Gravina, 1996; Borba, 2001; 

Passos, 2004, VIANA, 2004; Santos, 2008; Richit, 2008.  

Assim acredito que, o desenvolvimento dos conceitos matemáticos pelos futuros 

professores, seus questionamentos e suas dúvidas, poderão possibilitar a modificação 

da forma de condução da aprendizagem de seus alunos, no futuro.  

Daí decorreu o meu desejo de contribuir para o campo de discussões sobre o 

ensino e aprendizagem de Geometria Analítica no Ensino Superior, em especial a 

formação do professor de Matemática.  

Em vistas dessas pretensões, elaborei o seguinte problema de investigação: 

  
Quais são as contribuições da utilização de uma proposta de ensino envolvendo 

atividades de investigação/exploração e o uso de um software de geometria 

dinâmica na aprendizagem significativa de conceitos de geometria analítica para 

futuros professores de Matemática? 

 
Em síntese, o objetivo foi investigar as contribuições da utilização de atividades 

de investigação/exploração e utilização de softwares de geometria dinâmica para a 

aprendizagem significativa de alguns conceitos de Geometria Analítica, limitando-se 

ao estudo de pontos e retas.  

Quanto ao objeto de estudo, este consistiu na pesquisa do que seriam atividades 

investigativas/exploratórias e o uso de softwares de geometria dinâmica para 

promoção da aprendizagem significativa de alguns conceitos de Geometria Analítica. 

 Assim, a intenção foi estudar, afim de elaborar e implementar atividades 

apropriadas à aprendizagem significativa de alguns conceitos de Geometria Analítica, 

verificando a contribuição desses meios para tal aprendizagem. 

A pesquisa teve início com o aprofundamento de estudos sobre a aprendizagem 

significativa, atividades investigativas e exploratórias para a aprendizagem matemática 

dos futuros professores. Para isso, foi necessário também abordar a formação de 

professores e a utilização de softwares de geometria dinâmica. 

Dentre os autores consultados, optou-se por adotar o conceito de aprendizagem 

significativa de David Ausubel e seus seguidores no Brasil, a saber, Marco Antônio 
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Moreira e Elcie F. Salzano Masini, por concordar com suas posições e estarem no 

contexto brasileiro. 

Quanto ao software de geometria dinâmica, elegeu-se o GeoGebra por ser um 

software livre, e poder funcionar na Plataforma Linux que está instalada  nos 

computadores das escolas da rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais e 

sobretudo atender às necessidades da pesquisa. 

As atividades com o uso do computador foram utilizadas não apenas para a 

aprendizagem de conceitos de Geometria Analítica dos futuros professores, mas 

também para propiciar-lhes uma prática útil em sua futura atuação profissional. 

Dessa forma, foram elaboradas e implementadas uma sequência de tarefas 

exploratórias e investigativas com o intuito de verificar se seu uso contribuiu para que 

os alunos de um curso de Licenciatura em Matemática tenham uma aprendizagem 

significativa de alguns conceitos em Geometria Analitica.  

A instituição escolhida como lócus de pesquisa foi um Instituto Superior de 

Educação, de uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. A população 

alvo foram 14 acadêmicos do 2º período do Curso de Licenciatura em Matemática do 

referido Instituto, regularmente matriculados. As atividades foram propostas e 

realizadas na disciplina “Prática de Ensino I”, que antecede a disciplina “Geometria 

Analítica”. 

Sendo assim, buscou-se melhorias para a formação de futuros professores de 

matemática, num Curso de Licenciatura em Matemática oferecendo aos alunos a 

oportunidade de desenvolver tarefas investigativas e exploratórias com a utilização do 

software GeoGebra durante sua formação, para utilizá-las posteriormente com seus 

alunos. 

Como instrumento de coleta de dados foi elaborado um questionário, com o 

intuito de conhecer os sujeitos da pesquisa, sua vida acadêmica e o tempo destinado 

aos estudos, bem como sua trajetória no Ensino de Geometria. Foi elaborado um pré-

teste que foi resolvido pelos participantes da pesquisa com a finalidade de verificar 

quais eram suas habilidades e quais embasamentos traziam de suas experiências. Tal 

instrumento teve como objetivo determinar uma referência do estágio inicial de 

conhecimentos dos pesquisados e também servir de base para a construção de 

atividades dentro da proposta de ensino. 

As atividades foram realizadas pelos pesquisados em duplas ou trios. Os 

grupos foram definidos por afinidade, para facilitar o desenvolvimento dos 



23 
 

 
 

participantes, pois eles já estavam acostumados a realizar atividades dessa forma 

durante o período normal de aulas. 

As tarefas foram elaboradas segundo a conceituação de Ponte et al (2003), 

visando associar os conhecimentos prévios dos sujeitos da pesquisa à construção dos 

conhecimentos pretendidos pelo pesquisador, exigindo dos mesmos a elaboração de 

conjecturas, buscando desenvolver neles autonomia, capacidade e valores. 

Foi desenvolvida uma sequência de cinco tarefas, com a finalidade de os 

participantes reunidos em grupos pudessem realizar explorações e investigações. 

Quatro tarefas foram desenvolvidas para serem realizadas com o software Geogebra, e 

uma para ser realizada apenas com lápis, papel e régua.  

A verificação das contribuições à aprendizagem significativa dos conceitos foi 

feita a partir dos dados coletados pelos instrumentos escritos e por áudios gravados 

durante a realização das atividades. 

A análise dos dados foi realizada e baseada segundo a conceituação de 

aprendizagem significativa de Ausubel (2000) e de atividades exploratórias e 

investigativas de Ponte et al (1998, 1999, 2002, 2003). Optou-se por essas ideias por 

considerar que podem ocorrer aprendizagens relacionadas ao conteúdo de Geometria 

Analítica e à prática do professor.  

Nas teorias desses autores, o envolvimento do aluno é peça fundamental para sua 

aprendizagem. Procurar ampliar o senso crítico e investigativo do aluno, e ao mesmo 

tempo trabalhar com seus conhecimentos prévios é desenvolver a aprendizagem 

significativa e se constituiu em um desafio para o pesquisador, que buscou contribuir 

não apenas para o processo de ensino e aprendizagem de Geometria Analítica nos 

cursos superiores, mas principalmente para a formação de futuros professores de 

Matemática. 

O trabalho de campo, isto é, a realização das atividades, teve a duração de 08 

(oito) semanas, com encontros regulares de 2 (duas) horas/aula semanais, totalizando 

16 (dezesseis) horas/aula. 

Esta pesquisa teve como produto final um pequeno livreto contendo um breve 

relato do referencial teórico para o uso do Geogebra e atividades investigativas, 

acrescido das atividades aplicadas em sala para aprendizagem de Geometria Analítica. 

Esta dissertação foi dividida em Introdução, que contém parte da trajetória do 

pesquisador, as justificativas da pesquisa, o problema a ser pesquisado, o objeto de 

estudo e os objetivos pretendidos, bem como a metodologia adotada. 
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O Capítulo I contém um estudo sobre o ensino de Geometria Analítica e as 

pesquisas relativas a este tema; um estudo sobre a formação de professores, o Ensino 

Médio, que poderá ser um dos campos onde os pesquisados poderão atuar 

futuramente, e também a importância da utilização das novas tecnologias. 

O Capítulo II traz o referencial teórico, as atividades investigativas e a 

aprendizagem significativa, mostrando como elas se relacionam. 

No Capítulo III, está a descrição geral da pesquisa, a metodologia adotada, o 

pré-teste contendo seus resultados e sua analise e a descrição das tarefas desenvolvidas 

e aplicadas durante a pesquisa. 

No Capítulo IV, temos a descrição e a análise dos dados coletados, contendo a 

narração das tarefas realizadas, associadas às ideias de Ponte e os diálogos e registros 

que apontam uma aprendizagem significativa. 

Conclui-se com as Considerações Finais, contendo conclusões e recomendações 

inerentes ao tema proposto. 

Finalmente vêm as Referências, os Anexos e Apêndices. 
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CAPÍTULO I 

 
O ENSINO DE GEOMETRIA ANALITICA, A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA, O ENSINO MÉDIO E AS NOVAS 

TECNOLOGIAS 

 

Este capítulo objetiva situar o trabalho desenvolvido no campo da pesquisa em 

Educação Matemática. Inicia-se com a temática Ensino de Geometria Analítica no 

Ensino Médio, um dos lócus onde os pesquisados poderão atuar após a sua graduação. 

Apresenta pesquisas sobre a Formação de Professores de Matemática e o processo de 

Ensino e Aprendizagem de Geometria Analítica. Aborda o uso da Informática na 

Educação Matemática enquanto mecanismo auxiliar do processo de 

ensino/aprendizagem e finaliza discorrendo sobre a importância do uso do 

Computador na Formação Docente. 

 

1.1. O Ensino de Geometria Analítica e o Ensino Médio 

 

A LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), 

trouxe reformulações para o Ensino Médio devido à necessidade de atualização e do 

crescimento desse nível de ensino no país. De acordo com essa lei, o Ensino Médio 

deixa de ter um caráter simplesmente de preparação para o Ensino Superior ou 

profissionalizante e passa a ser uma etapa continuada da Educação Básica. Segundo os 

PCNEM - Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2002), 

essa etapa da Educação Básica tem por objetivo preparar para a vida, qualificando o 

estudante para exercer sua cidadania, capacitando-o para o aprendizado permanente, 

seja ele no prosseguimento de seus estudos ou no mundo do trabalho. 

Os Parâmetros Curriculares descrevem os objetivos do ensino de matemática, 

defendendo que se tenha um ensino contextualizado, de tal forma que os alunos deste 

nível de ensino desenvolvam habilidades de análise e julgamento, resolvendo 

situações problema, o que segundo Marcelo Lelis e Luiz Márcio Imenes (2001 p. 42) 

“corresponde a uma visão da aprendizagem na construção de competências”. Sendo 

assim, ainda segundo esses autores, o aluno deverá desenvolver habilidades de 

compreensão e utilização da Matemática o que contribuirá para promover sua 

autonomia. 
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Segundo os PCNEM (BRASIL, 2000) é necessário que a Matemática seja 

contextualizada e integrada às outras áreas do conhecimento, fazendo com que o aluno 

desenvolva: 

 

(...) competências e habilidades que são essencialmente formadoras, à 
medida que instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno, 
capacitando-o para compreender e interpretar situações, para se apropriar 
de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões 
próprias, tomar decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias 
à sua formação (BRASIL, 2000, p.111). 

 

Buscamos nesta pesquisa abordar conteúdos de Geometria Analítica, parte 

integrante dos PCNEM pertencentes ao eixo de geometria e medidas. Os PCN’s 

sugerem que a Geometria Analítica possa ser aprendida em duas vias: “o entendimento 

de figuras geométricas, via equações e o entendimento de equações, via figuras 

geométricas” (BRASIL, 2000, p. 77). Com efeito, Ricardo de Souza Santos (2009, 

p.1), enfatiza que 

 

(...) desde a simples localização de pontos no plano cartesiano 
determinando coordenadas, até o estudo de retas e circunferências, através 
de suas respectivas equações, o estudante, ao estudar Geometria Analítica, 
lida conjuntamente com as representações algébrica e geométrica.   

 

É necessário, pois, utilizar a Geometria Analítica para que o aluno compreenda e 

desenvolva o raciocínio matemático. Segundo os PCNEM, é necessário que sejam 

abandonados os cálculos sem fundamentações adequadas em um raciocínio lógico. 

 

A simples apresentação de equações sem explicações fundadas em 
raciocínios lógicos deve ser abandonada pelo professor. Memorizações 
excessivas devem ser evitadas; não vale a pena o aluno memorizar a 
fórmula da distância de um ponto a uma reta, já que esse cálculo, quando 
necessário, pode ser feito com conhecimento básico de geometria analítica 
(retas perpendiculares e distância entre dois pontos) (BRASIL, 2000, p. 77). 

 

Concordamos com Adriana Quimentão Passos (2004), no sentido de que muitos 

alunos durante o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, não tem a oportunidade 

necessária para desenvolver tais habilidades, pois segundo essa autora: 

 

(...) os alunos não tem oportunidade de manusear objetos geométricos no 
Ensino Fundamental e Médio; os livros didáticos tratam a geometria como 
se fosse um dicionário de definições, nem sempre claras, acompanhadas de 
desenho protótipos; e raramente os alunos têm a oportunidade de explorar 
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as relações geométricas e entender o porquê dessas definições (PASSOS, 
2004, p. 21). 

 

Segundo Lelis e Imenes (2001), a matemática não tem proporcionado momentos 

de construção da aprendizagem, e sim um conjunto de técnicas, uma grande aplicação 

de fórmulas, privilegiando o “como fazer”, sendo que deveria ser privilegiado o 

“porque fazer assim”, possibilitando momentos de interação, discussão e descobertas,  

Talvez a dificuldade dos alunos do Ensino Médio, seja oriunda da falta de 

preparo dos professores, que em geral, não fazem abordagens que os instiguem a 

investigar e construir a matemática. Acreditamos que o futuro professor do Ensino 

Médio deve estar preparado para atender às necessidades e exigências dos PCNEM 

(BRASIL, 2000). Assim, é importante proporcionar aos licenciandos tarefas de 

investigação e exploração, a fim de que tenham conhecimentos inerentes a essas 

atividades suficientes para que possam desenvolver tarefas dessa natureza com seus 

futuros alunos. 

Quanto à justificativa para se ensinar matemática, Ubiratan D’Ambrosio (2002), 

apresenta três justificativas:  

 
• preparar o indivíduo para a cidadania; 

• servir de base para uma carreira em ciência e tecnologia; 

• estimular a criatividade; 

 
Estimular a criatividade, no sentido de ensinar o licenciando a procurar, 

descobrir, instigar a buscar, foi o que se pretendeu com as atividades propostas neste 

trabalho, pois somente com uma formação adequada, exercendo futuramente sua 

profissão, o professor poderá conduzir, satisfatoriamente, o processo de 

ensino/aprendizagem de seus alunos.  

 

1.2. A Formação de Professores de Matemática e o Ensino Médio 

 

Segundo Ponte (2002, p. 3), “um curso de formação inicial de professores de 

matemática deve ser necessariamente diferente de um curso de matemática que visa 

formar matemáticos para se dedicarem prioritariamente à investigação”. O exercício 

da docência exige várias competências, e estas devem ser desenvolvidas no curso de 

licenciatura. As competências citadas por Ponte (2002) são: 
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• Formação pessoal, social e cultural do futuro docente: muitas vezes tal formação é 

ignorada pelas instituições de Ensino Superior, que partem do princípio de que o 

estudante, quando chega neste nível, já teve a oportunidade de se desenvolver como 

pessoa e cidadão, e que tanto a sua formação escolar quanto a não escolar são 

suficientes para que ele seja um bom professor. 

• Formação científica, tecnológica, técnica ou artística na respectiva especialidade: 

esta se faz necessária para ser um bom professor, pois o mesmo deverá dominar 

conteúdos que supostamente deverá ensinar. 

• Formação do domínio educacional: o futuro professor deve conhecer os problemas 

educacionais do mundo atual, pois o mesmo não será apenas um instrutor do 

conhecimento e sim um educador. 

• Competências de ordem prática: preparar os novos docentes para as tais 

competências não deve ocorrer apenas durante a sua graduação, e sim durante toda a 

sua formação continuada, não é suficiente que se domine apenas teorias, os 

profissionais da educação devem ser preparados para lidar com situações concretas 

relativas ao ambiente educacional. 

• Capacidades e atitudes de análise crítica, de inovação e de investigação pedagógica: 

são diversos os problemas que emergem da atividade docente, neste sentido cabe às 

instituições de formação de professores, prepará-los para que os mesmos busquem 

construir soluções adequadas para problemas que possam surgir no ambiente escolar. 

Marger da Conceição Ventura Viana (2002), reitera essa posição na elaboração 

do perfil do profissional a ser formado no Curso de Licenciatura em Matemática. Uma 

das características dos professores advogada por esta autora é: 

 

(...) ter capacidades pedagógicas gerais e específicas do ensino da 
Matemática. Dentro das gerais estamos considerando o domínio das 
categorias didáticas: objetivo, conteúdo, métodos, meios, formas 
organizativas do ensino e sistema de avaliação. Sobre as capacidades 
pedagógicas mais especificas, destacamos aquelas referentes à Educação 
Matemática, tais como o domínio do processo do ensino/aprendizagem da 
Matemática, incluindo também uma articulação dos conhecimentos 
matemáticos com os respectivos saberes escolares e conhecimento das 
metodologias para o desenvolvimento desses últimos; capacidade de 
relacionar os diversos ramos da matemática para compreender as conexões 
entre os diversos conceitos matemáticos, diferentes formas de abordagem 
de um problema, descrever, interpretar dados, modelar, representar 
graficamente e resolver problemas; capacidade de lidar com conceitos 
abstratos, construção de hipóteses, elaboração de conjecturas, 
experimentação, argumentação e demonstração; assim como a capacidade 
de compreender a Matemática e utilizá-la para interpretar e inclusive 
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intervir na realidade circundante, decidindo sobre sua vida pessoal e 
profissional (VIANA, 2002, p. 60, tradução nossa) 

 

Paola Sztajn (2002, p. 17) corrobora quando diz que “um professor precisa ter 

conhecimentos que se estendam além do domínio do conteúdo a ser ensinado”, pois 

não é possível prever as diversas situações e momentos que podem propiciar a 

aprendizagem, mas é possível preparar o professor para que seja capaz de promover 

mudanças no ensino. 

Assim, os futuros professores necessitam não apenas de serem detentores dos 

conhecimentos matemáticos, mas também de formas diversas de abordar estes 

conteúdos. Para isso é necessário que sejam feitas mudanças expressivas nos cursos de 

licenciatura, dando-se prioridade não apenas aos conteúdos matemáticos, mas também 

ao desenvolvimento de atitudes e capacidades intelectuais, para que sejam pessoas 

atuantes, autônomas e capazes de responder às exigências da sociedade atual. 

 

1.3. Alguns resultados de pesquisas sobre o ensino e aprendizagem de Geometria 

Analítica 

 

Neste item, discutiremos quatro pesquisas sobre o ensino de Geometria 

Analítica. Elas foram selecionadas, fundamentalmente, por usarem parte do referencial 

teórico deste trabalho ou propiciarem aos alunos a manipulação de objetos de 

Geometria Dinâmica. 

Uma dessas pesquisas é a de Roberto Carlos Dantas Andrade (2007), 

desenvolvida com base na Teoria Antropológica do Didático de Yves Chevallard e da 

teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e desenvolvida com alunos do 

3º ano do Ensino Médio que estavam se preparando para as provas do vestibular. 

Este autor considera o conceito de objetos ostensivos que segundo ele são 

aqueles perceptíveis aos sentidos humanos e podem ser manipulados: objetos tais 

como grafismos e gestos e se manifestam como signos. O autor concluiu que os alunos 

ao manipularem as representações de objetos ostensivos resgatam conhecimentos 

matemáticos, podendo desta forma articular e integrar o novo a ser aprendido com os 

conhecimentos prévios já existentes. 

 

Podemos também destacar que após a construção das praxeologias 
matemáticas buscamos elaborar organizações didáticas que enfatizassem 
um resgate dos conhecimentos que o aluno já possuía na perspectiva de 
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acomodação na sua estrutura cognitiva de novos conceitos. Isso nos 
permitiu observar a assimilação dos conceitos de forma organizada capaz 
de nos permitir concluir que possivelmente este foi um caminho para a 
aprendizagem significativa. (ANDRADE, 2007 p. 110) 

 

A aprendizagem não ocorre de forma instantânea é uma construção que ocorre 

ao longo da trajetória de vida, quando buscamos receber e acumular conhecimentos. 

Segundo David Ausubel, se isto for feito de forma organizada na estrutura cognitiva, 

poderá proporcionar uma aprendizagem significativa (ANDRADE, 2007). 

Este autor observou também que a organização didática gera uma economia de 

tempo no estudo de Geometria Analítica, e cabe ao professor abordar este conteúdo de 

forma conectada aos outros conteúdos matemáticos. 

Andrade (2007) aponta que futuras pesquisas com a utilização destas teorias 

poderão contribuir não apenas no processo de ensino e aprendizagem, mas também na 

formação de futuros professores de Matemática. 

Ricardo de Souza Santos (2008) desenvolveu sua pesquisa com base nas teorias 

de James J. Kaput, sobre a introdução das tecnologias digitais na Educação 

Matemática. Tendo como objeto de estudo a introdução do software GrafEq, o autor 

desenvolveu uma sequência de atividades em duas turmas do segundo ano do Ensino 

Médio da rede privada de ensino da cidade Porto Alegre/RS, como cada turma tinha 

cerca de 30 (trinta) alunos, o autor optou por trabalhar com uma amostra de 12 (doze) 

estudantes para fazer as observações. 

Observou-se nesta pesquisa que a utilização das tecnologias digitais favorece a 

aquisição de conceitos em Geometria Analítica. Os alunos manifestaram a aquisição 

destes conceitos através do estabelecimento de relações entre aqueles que foram 

tratados de forma algébrica e geométrica. 

O autor observou que a utilização das tecnologias digitais possibilita a 

elaboração de estratégias para a resolução de um problema; formas diferentes de 

visualização dos alunos diante de uma mesma situação-problema, e a diferença das 

linguagens matemáticas apresentadas por eles, pois apresentavam ora resoluções 

algébricas, ora soluções geométricas. 

 

Desenvolveram-se habilidades como elaboração de estratégias para a 
resolução de problemas, formas diferentes de visualizar uma situação-
problema, permuta entre linguagens matemáticas distintas e experiência 
com o erro (aproximação). Tais habilidades, além de típicas a um estudo 
em Matemática, são importantes para a formação profissional, acadêmica e 
pessoal do estudante. Nas produções alguns estudantes vimos, com 
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frequência, a formação profissional, acadêmica e pessoal do estudante. Nas 
produções de alguns estudantes vimos, com frequência, a formação de 
raciocínios anteriores às ações, denotando um bom grau de abstração. 
(SANTOS, 2008, p. 121) 
 

A pesquisa nos mostra que a utilização de um software potencializa os estudos 

em Geometria Analítica, trazendo uma aproximação da álgebra para com a geometria, 

possibilitando uma aprendizagem da linguagem algébrica através de situações do 

plano cartesiano. 

O autor sugere para pesquisas futuras a utilização do software GeoGebra, no 

qual os estudantes poderiam realizar construções geométricas e obteriam suas 

equivalências algébricas, e que uma pesquisa com este software poderia ser mais uma 

alternativa para o processo de ensino e aprendizagem de Geometria Analítica. 

Outra dissertação de mestrado sobre Geometria Analítica é a de Fabiana Hajnal 

(2007), intitulada: “O estudo do paralelismo no ensino da Geometria Analítica Plana: 

do empírico ao dedutivo”. A autora desenvolveu um estudo sobre argumentação e 

prova, envolvendo o paralelismo e foi realizada com oito alunos de uma escola 

pública. A pesquisa baseou-se em uma sequência de atividades, com suporte da 

engenharia didática e apoiando-se nos trabalhos de Bernard Parsysz sobre os níveis de 

desenvolvimento do pensamento geométrico e na tipologia de provas de Balacheff, 

utilizou o software de geometria dinâmica Cabri-Géométre. 

Segundo a autora, o objetivo central de sua pesquisa foi “contribuir, para a 

compreensão da transição do conhecimento de natureza empírica para o conhecimento 

dedutivo” (HAJNAL, 2007, p. 198) 

A autora concluiu que as atividades desenvolvidas proporcionaram aos alunos 

momentos de investigação e experimentação, sendo necessária a busca de estratégias 

para resolução dos problemas, o que propiciou momentos de discussão e 

aprendizagem matemática. Os alunos tiveram a oportunidade de argumentar, 

conjecturar, levantar hipóteses e, algumas vezes, produzir provas matemáticas para os 

casos estudados. 

O sucesso das atividades apresentadas por Hajnal (2007), segundo a autora, se 

dá pelo dinamismo da utilização de um software, pois este oferece possibilidades de 

experimentação, visualização, simulação e validação, de modo a propiciar aos alunos 

soluções variadas, e desenvolve a autonomia para argumentar e provar. Para ela, o 

ambiente de geometria dinâmica é um facilitador no processo de investigação. 
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O dinamismo das figuras foi importante para que os alunos percebessem as 
particularidades da propriedade satisfeita por duas retas paralelas em termos 
de seus coeficientes angulares. A supressão de ferramentas levou os alunos 
a questionarem todas as possíveis estratégias para se chegar a uma prova 
(HAJNAL, 2007, p. 202). 
 

Ainda segundo a autora, outro fato interessante apresentado em sua pesquisa é 

que com o andamento das atividades, os alunos foram perdendo o medo de errar, pois 

começaram a entender que o erro faz parte do processo e que se tratava de uma 

conjectura levantada e que não foi validada. 

 A autora concluiu sua pesquisa, informando que a sequência de ensino e a 

utilização de um software de geometria dinâmica contribuiu para a evolução na 

estrutura do pensamento matemático que gradativamente foi tornando o ensino mais 

significativo para o aluno. 

Outra pesquisa foi desenvolvida em uma escola estadual do Município de 

Londrina/PR por Adriana Quimentão Passos (2004), com nove alunos matriculados no 

3º ano do Ensino Médio. A autora investigou as potencialidades de dois sofwares de 

Geometria Dinâmica, o Cabri-Géomètre II e o Sketchpad 3. O estudo foi 

fundamentado na Teoria das Situações Didáticas de Brousseau e baseado na 

metodologia da Engenharia Didática.  

Como um dos objetivos desta pesquisa foi observar as contribuições da 

utilização dos softwares de geometria dinâmica, a autora sobre este ponto relata que 

“(...) foi possível constatar que a possibilidade de arrastar os objetos geométricos 

permite que os alunos observem regularidades, invariâncias, levantem conjecturas e 

construam conceitos” (PASSOS, 2004, p. 199). 

Porém, este fato levou a autora à outra constatação, a de que os alunos oferecem 

resistência para realizar demonstrações matemáticas, pois julgam serem suficientes as 

investigações realizadas na tela do computador, apresentando dificuldades para se 

expressarem por meio da escrita. 

Passos (2004) constatou também que a utilização de softwares de geometria 

dinâmica contribuiu nos processos de ação-formulação-validação, porém observou que 

os alunos mais velhos apresentaram dificuldades na utilização dos softwares. A autora 

sugeriu pesquisas futuras para confirmar esta observação. 

A autora citou também certa dificuldade de validação dos resultados por parte 

dos alunos, pois eles ficavam sempre aguardando orientações da pesquisadora para 

confirmar a exatidão do resultado. Ainda segundo Passos, isso acontecia pelo fato de 
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os alunos estarem acostumados com aula expositiva, “na qual o professor explica a 

matéria, apresenta exemplos e são resolvidos exercícios semelhantes aos exemplos 

dados” (PASSOS, 2004, p. 200). Para tanto, a autora sugere que sejam desenvolvidas 

atividades investigativas ou problemas que busquem privilegiar a autonomia dos 

alunos, incentivando-os a assumirem o compromisso de aprender. 

As pesquisas apresentadas, embora em um número limitado, confirmam a 

necessidade e validade de o professor buscar novas formas de ensinar, privilegiando a 

organização, o planejamento de ensino e os meios de ensino; finalmente, uma proposta 

que dê resultados, isto é, que provoque aprendizagem. Dentre os meios de ensino 

utilizados nas pesquisas relatadas ressaltamos os softwares matemáticos. 

De fato, as pesquisas aqui apresentadas mostraram as preocupações que se tem 

com o ensino de Geometria Analítica, principalmente, no que tange à busca de uma 

metodologia de ensino que propicie não apenas o conhecimento, mas sim a descoberta. 

Fazer com que os alunos possam “descobrir matemática” é papel do professor. Para 

isso, é necessário que durante a graduação, os futuros professores, tenham a 

oportunidade de aprender não apenas o conteúdo matemático que será ensinado, mas 

também, a prática de ensino que poderá servir de âncora para que eles possam 

desenvolver a atividade docente. 

 

1.4. O Uso da Informática na Educação Matemática  

 

É possível verificar no cotidiano de professores de matemática, alguns dos 

problemas gerados em sala de aula devido ao desinteresse dos alunos. Uma das formas 

de combater esse desinteresse pode ser a utilização de tecnologias em sala de aula. 

Como vivemos em uma sociedade que está em constante mudança, em que muitos 

alunos estão conectados ao mundo pela internet, com apenas um “click”, é papel da 

escola, além de propiciar o conhecimento acadêmico, desenvolver a capacidade de 

interagir com o outro por meio de diferentes canais de comunicação. Ademais, saber 

utilizar a internet como meio de comunicação, para solucionar problemas pessoais e 

escolares, por meio de trocas com seus pares é uma necessidade. 

 
Em uma sociedade crescente e globalizada, é necessário que a escola se 
preocupe em formar alunos que sejam capazes de resolver problemas, de 
argumentar, de tirar conclusões, de aperfeiçoar conhecimentos e valores, de 
criar, de trabalhar cooperativamente e de tomar decisões (PASSOS, 2004, 
p.20). 
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Apesar de toda a evolução das tecnologias na sociedade, e da inserção do 

computador em quase todos os ambientes, muitas vezes na escola ainda se discute a 

utilização da calculadora em sala de aula, sem levar em conta o fato de que a maioria 

dos celulares são bem mais sofisticados que uma simples calculadora e já se 

encontram nos bolsos de quase todos os alunos. Fato é que a escola, muitas vezes, 

deixa de utilizar meios de ensino disponíveis e com isso pouco evoluiu deste o seu 

surgimento, enquanto os atrativos do mundo moderno deslumbram os estudantes. 

Para Maria Carradone, João Cândido Bracarense e Didomenico do Nascimento 

de Souza (2009), a escola não tem acompanhado o desenvolvimento da tecnologia, 

tornando-se ultrapassada para os jovens sedentos de modernidade, são jogos 

eletrônicos, ferramentas da internet e outras novidades. De fato: 

 

a escola e as técnicas de ensino têm caminhado em passos mais lentos que a 
tecnologia, e a aprendizagem da escola deixa de ser um atrativo para os 
jovens, tornando-se barreiras difíceis de ultrapassar, pois exige esforço e 
disciplina. A educação é antes de tudo oportunidade social (CARRADONE, 
et al. 2009 p. 2).  

 

Dessa forma, a escola, necessariamente, precisa acompanhar de modo mais 

rápido o desenvolvimento tecnológico e utilizá-lo, pois a atualidade requer não apenas 

a leitura e a escrita, mas também saber lidar com os aparatos sociais requeridos pela 

modernidade. Assim é imprescindível o uso da informática na educação para garantir a 

aprendizagem dinâmica e preparar o aluno para exercer sua cidadania. A utilização de 

softwares, em especial, nas aulas de matemática, pode incrementar o processo de 

ensino/aprendizagem, principalmente a capacidade de elaborar, sintetizar e analisar, 

provocando também uma nova forma de se avaliar. 

Num artigo publicado em 2004, Viana relatou sua pesquisa realizada com alunos 

de Cálculo II, utilizando o software Mathematica, na qual se perceber os benefícios da 

utilização da informática no processo de ensino e aprendizagem. Trata-se do seguinte: 

 

(...) feita à pesquisa com dois grupos de estudantes da disciplina Cálculo II, 
com o objetivo de verificar se a utilização do Software “Mathematica” 
realmente facilitava a aprendizagem, isto é, se havia diferença significativa 
entre os resultados obtidos pelos estudantes que aprenderam a utilizá-lo e 
resultados obtidos por aqueles que não tiveram tal oportunidade. O teste 
estatístico “Mann-Whitney” mostrou que a diferença entre os dois grupos 
foi significativa. Isto é, houve diferença significativa entre o desempenho 
acadêmico dos estudantes que aprenderam a usar o software Mathematica 
na aprendizagem da disciplina Cálculo II e o desempenho dos que não 
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aprenderam. Com relação ao índice de aprovados na disciplina, a 
porcentagem do grupo que aprendeu o software foi de 88.88% enquanto a 
do outro grupo foi de 50%. Concluiu-se, então, que trouxe bons resultados 
o software Mathematica no processo de ensino/ aprendizagem da disciplina 
Cálculo II (VIANA, 2004, p.134-135) 

 

Percebemos pela pesquisa de Viana (2004) que a utilização de recursos 

computacionais, facilitou a aprendizagem da disciplina Calculo II e reduziu o índice 

de reprovação. Talvez o fato dos alunos, na ocasião, não terem sido sujeitos passivos 

na construção do conhecimento, possibilitou um maior rendimento e um maior 

interesse pela disciplina. Isso nos leva a pensar na importância dos futuros professores 

terem oportunidade de durante a sua graduação, vivenciar atividades deste tipo, onde 

possam ser construtores do próprio conhecimento e de metodologias diversificadas. 

 

1.4.1 O Uso do computador e a formação docente 

 

Muito se discute sobre a utilização da informática nas aulas de matemática da 

Educação Básica, contudo, isso nem sempre é feito em relação à formação docente, 

visto que, muitos professores de matemática, durante a sua formação, não tiveram a 

oportunidade de vivenciar experiências matemáticas utilizando computadores em seu 

processo de ensino e aprendizagem. Assim, como os futuros professores poderão 

utilizar estes meios de ensino se as escolas de formação não os oferecer oportunidades 

de aprender a utilizá-los? Por essa razão o Curso de Licenciatura em Matemática 

necessita incrementar nas disciplinas de conteúdo matemático a utilização de 

softwares, tais como GeoGebra, Geometer’s Sketchpad, Cabri Geometre, 

Graphmatica, Poly, Modellys e outros. 

Para a utilização da informática, Carneiro (2000) sugere três maneiras: 
 

• em disciplinas de conteúdo específico, em que a aprendizagem dos conteúdos 

poderia ocorrer utilizando-se softwares educacionais. 

• em disciplinas que ensinem a explorar as possibilidades de um software, de modo a 

construir atividades próprias para outros níveis de ensino. 

• em disciplinas ligadas à Educação Matemática, em que se poderia discutir o uso da 

internet e das novas tecnologias de ensino. 

Com isso a utilização de novas tecnologias nos cursos de formação de 

professores, não apenas facilitara a aprendizagem do licenciando, mas também estaria 
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interferindo de maneira positiva em sua futura prática profissional. Isso porque a 

formação do professor de matemática necessita ser pensada não apenas na aquisição 

de conhecimentos acadêmicos, mas também na prática para atuar na sala de aula. E 

essa prática, quando associada aos conhecimentos teóricos, pode influenciar na prática 

educativa desses futuros professores de matemática (Carneiro, 2000). 

Preocupada com o desenvolvimento da autonomia dos licenciados em 

Matemática em pesquisar, explorar e elaborar conceitos matemáticos, Richit (2008), 

em sua pesquisa para a elaboração de dissertação de mestrado, conseguiu entrelaçar o 

uso do computador às experiências educacionais de futuros professores de 

Matemática. Isto foi feito por meio de atividades não apenas referentes aos conteúdos 

matemáticos, mas também referentes à prática pedagógica. 

Tais atividades propiciaram não apenas a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos, mas também ofereceram aos futuros professores, oportunidade de 

experimentarem novas formas de ensino da matemática.  

 

(...) o profissional da educação precisa interagir com os mais diversos 
recursos oferecidos pelas tecnologias informáticas e aprender a explorá-los 
de forma crítica na sua formação inicial e também na formação continuada, 
levando-o a refletir sobre este uso e sobre as possibilidades e desafios que 
emergem desta iniciativa (RICHIT, 2008, p. 4).  
 

Concordamos com Richit (2008), que na formação de professores é importante 

refletir sobre a inserção do uso da informática. Contudo, isso requer uma mudança da 

maneira de se ensinar no Ensino Superior: 

 

(...) é evidente que os ambientes tradicionais do ensino da Matemática são 
ambientes que podem ser ricos de componentes matemáticos, mas são, em 
geral, ambientes pobres em componentes externos. A entrada de 
ferramentas informáticas no sistema educativo vem corromper essa ordem 
das coisas. Ela cria assim problemas aos quais os professores não estão 
habituados e que seria perigoso subestimar (ARTIGUE, 1994, p. 19). 

 

Por isso mesmo, os formadores de professores precisam preparar os licenciandos 

para a utilização da informática em sala de aula. Conhecimentos de informática são 

importantes não apenas para o processo de ensino-aprendizagem dos futuros 

professores, mas também podem facilitar a afinidade entre professores e alunos, já que 

atualmente os alunos chegam à escola com conhecimentos de informática, às vezes, 

superiores aos dos professores. 

Segundo José Joelson Pimentel Almeida (2006):  
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o não uso das mídias contribui para o distanciamento entre a experiência 
cultural a partir da qual os professores falam e aquela ao qual os alunos 
aprendem. Aplica-se o mesmo à informática, no que se relacionam com 
informações, linguagem e saberes.  Quem está à frente: o professor ou seu 
alunos? Pensando-se neste questionamento e outros que dele surgem 
justifica-se por mais de uma via a necessidade da formação do professor 
com e para uso das novas tecnologias (ALMEIDA, 2006, p. 41). 

 

E para além do simples uso das novas tecnologias para competir com o 

conhecimento que os alunos trazem de sua experiência extraescolar, a escola de 

formação precisa desenvolver no licenciando em Matemática, o espírito crítico 

interligando conhecimentos matemáticos-acadêmicos, com aqueles também 

necessários à prática pedagógica do futuro professor. Isto porque o conhecimento não 

se adquire de forma linear e a prática profissional vai sendo adquirida no percurso da 

formação, e a própria aprendizagem do licenciando influenciará o modo como irá 

conduzir, no futuro, o processo de ensino aprendizagem de seus alunos. 

Neste contexto foram utilizadas atividades com o uso do computador, não 

apenas para a aprendizagem de conceitos de Geometria Analítica dos futuros 

professores, mas também para propiciar-lhes uma prática útil à futura atuação 

profissional. 

 

1.4.2. O uso de softwares de geometria dinâmica 

 

Uma maneira dinâmica e interativa para o processo de ensino e aprendizagem da 

geometria e suas propriedades é a utilização de softwares de geometria dinâmica. 

Podemos dizer que estes softwares recebem o nome de dinâmico pelo fato de 

permitirem ao aluno construir e desconstruir figuras geométricas, e essas construções 

possibilitam fazer diversas conjecturas e análises, pois é possível fazer 

experimentações e manipulações, movimentando as figuras sem a perda das 

propriedades geométricas, o que além de facilitar o processo de aprendizagem, o torna 

mais atrativo para o aluno. Conforme Gravina (1996), nesses softwares, os 

 
(...) desenhos de objetos e configurações geométricas são feitos a partir das 
propriedades que os definem. Através de deslocamentos aplicados aos 
elementos que compõe o desenho, este se transforma, mantendo as relações 
geométricas que caracterizam a situação. Assim, para um dado objeto ou 
propriedade, temos associada uma coleção de “desenhos em movimento”, e 
os invariantes que aí aparecem correspondem às propriedades geométricas 
intrínsecas ao problema. E este é o recurso didático importante oferecido: a 
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variedade de desenhos estabelece harmonia entre os aspectos conceituais e 
figurais; configurações geométricas clássicas passam a ter multiplicidade de 
representações; propriedades geométricas são descobertas a partir dos 
invariantes no movimento (GRAVINA, 1996, p. 6) 
 

O Cabri Géomètre foi o primeiro software de geometria dinâmica e surgiu em 

1988. Logo após, vários outros softwares surgiram como o Geometer’s Sketchpad, o 

Cinderela, o Régua e Compasso, o Polya, o Calques 3D, o GeoGebra e outros; alguns 

necessitam pagamento para o uso e outros são livres. Alguns destes softwares 

funcionam apenas na plataforma Windows e outros funcionam em diversas 

plataformas diferentes como Macintosh e Linux. 

Devido ao fato de alguns destes softwares serem pagos e terem alto custo 

financeiro, o seu uso se torna inviável em muitas escolas. Uma possibilidade que vem 

sendo adotada em muitas redes de ensino são softwares livres, pois com sua utilização 

se consegue dinamizar as aulas de matemática, sem custos financeiros. 

Porém a utilização de softwares requer do professor mais do que o simples 

querer utilizar, como indicam Yuriko Yamamoto Baldin e Guillermo A. Lobos 

Villagra “executar tarefas matemáticas em ambiente informático requer dois tipos de 

conhecimentos, o matemático e o instrumental” (BALDIN e VILLAGRA, 2001, p. 

02).  

Para esses autores não basta apenas ter conhecimento matemático de geometria 

ou saber apenas manipular o software; é necessário que o professor planeje as 

atividades a serem executadas tendo claramente um objetivo a ser atingido; e saiba se 

posicionar como um mediador no processo de aprendizagem de seus alunos. 

Karla Aparecida Lovis e Valdeni Soliani Franco, enfatizam mais: 

 

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. Não podemos deixar de destacar o papel do 
professor durante as aulas com o auxílio computacional, que deve ser o de 
“vigiar” as hipóteses e conjecturas dos alunos para que estes não se 
precipitem em fazer generalizações incorretas dos conteúdos estudados 
(LOVIS e FRANCO, 2010, pág. 2). 

 

Neste sentido, percebemos que embora a utilização de softwares de geometria 

dinâmica seja importante, a sua utilização deve ser cuidadosa, com a finalidade de 

promover a aprendizagem dos alunos. Assim, é necessário que o professor tenha 

conhecimento do objetivo que pretende alcançar. Além de ter o domínio do conteúdo 
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específico, e do funcionamento da tecnologia, é necessário possuir conhecimentos 

sólidos da metodologia de ensino. 

Ressaltamos que a utilização de softwares de geometria dinâmica não concentra 

a atuação do professor na utilização dos computadores, e sim, como mais um recurso 

que poderá ser utilizado pelo professor no exercício de sua docência. Para tanto é 

necessário que os futuros professores sejam preparados para a utilização destes 

softwares, pois o “computador pode, então, ser uma competente ferramenta 

pedagógica para cooperar com o professor, aperfeiçoando o processo de aquisição do 

conhecimento através do cooperativismo, do coletivismo e da socialização” (VIEIRA, 

2010, p. 57). 

Neste sentindo, os Institutos Superiores de Educação, devem se preocupar com a 

formação dos professores de matemática, para a utilização dos softwares de geometria 

dinâmica em suas aulas; pois o professor que faz uso desta metodologia encontra-se 

em uma zona de risco relacionada à perda de controle, perguntas inesperadas, 

problemas técnicos e etc. (BORBA e PENTEADO, 2001). Muitas vezes o professor 

prefere permanecer na chamada zona de conforto, por estar habituado à rotina da sala 

de aula. Fato é que muitos professores que permanecem na chamada zona de conforto 

reconhecem que estão atuando de uma forma que não favorece a aprendizagem e 

demonstram interesse em atuar de modo diferente, no entanto, não foram preparados 

para o uso das novas tecnologias (BORBA e PENTEADO, 2001). 

 

1.4.3. O software Geogebra 

 

O software GeoGebra foi idealizado e desenvolvido em 2001 por Markus 

Hohenwarte e desde de 2006 Yves Kreis é seu desenvolvedor. A escolha deste 

software para esta pesquisa se deu pelo fato de ter distribuição gratuita, ter linguagem 

em português e por funcionar em diversas plataformas como Windows, Linux e 

Macintosh. 

No entanto, o mais importante é que este software permite construir e explorar 

objetos geométricos e algébricos de forma dinâmica e interativa. Possui uma interface 

simples, com uma lista de ícones que compõe a caixa de ferramentas que se desdobra 

em várias outras opções. O software possui uma janela algébrica e uma janela 

geométrica, podendo na janela geométrica inserirmos uma malha quadriculada. O 

software oferece na parte inferior um quadro de entrada de comando. E também uma 
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Entrada de Comando 

Janela Algébrica Janela Geométrica Caixa de Ferramentas 

planilha para dados similar à do Excel. Essas qualidades estão ilustradas na figura 01, 

a seguir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01: Tela principal do GeoGebra. Fonte: Software Geogebra 
 

Como podemos perceber, a tela principal do software apresenta na sua parte 

superior um menu com ícones que formam a caixa de ferramentas, que é composta por 

11 ícones que ao serem clicados mostram outras funções. Na parte esquerda da tela, 

encontra-se a janela algébrica e na parte direita/central a janela geométrica. As 

construções feitas na janela geométrica se interagem com os dados da janela algébrica. 

Na parte inferior temos a entrada de comando, onde podemos inserir por exemplo 

algumas funções. 

Por meio do uso dos diversos recursos disponíveis, tanto o aluno quanto o 

professor podem examinar os objetos construídos, testando e criando conjecturas que 

podem ou não ser validadas. É óbvio que tais construções poderiam ser feitas 

utilizando o lápis, papel, compasso e régua, porém seriam difíceis e gerariam 

imprecisões e seriam quase impossíveis de serem manipuladas pelos alunos. 

Com isso, podemos perceber que o software Geogebra pode ser aproveitado 

didaticamente pelos futuros professores de Matemática, pois se trata de uma poderosa 
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ferramenta no processo de ensino e aprendizagem, conforme (VIEIRA, 2010, p. 60) 

“possibilita que vários conhecimentos sejam adquiridos, reforçados ou aprofundados”. 

Por essa razão, é necessário que os futuros professores vivenciem experiências 

matemáticas relacionadas à utilização de softwares educacionais, para que sejam 

capazes de utilizá-las no futuro, com seus alunos. 

De fato, para Nivaldo Bortolotti (2008) “a presença das tecnologias em sala de 

aula, principalmente no que se refere à utilização de computadores, requer, das 

instituições de ensino e do professor, novas posturas frente ao processo de ensino e de 

aprendizagem”. Concordamos com este autor, pois é necessário que os futuros 

professores vivenciem atividades com a utilização de softwares, articulando as áreas 

do conhecimento, promovendo uma integração entre a teoria e a prática que se exige 

de um professor de matemática. Assim, estamos provendo aos graduandos, futuros 

professores, o conhecimento de propostas de ensino que podem influenciar 

positivamente sua vida profissional. 
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CAPÍTULO II 
 

AS TAREFAS DE INVESTIGAÇÃO E EXPLORAÇÃO E A APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

 

2.1 Atividades de Investigação e Exploração 

 

O que é investigar? Segundo Silveira Bueno, em seu dicionário da língua 

portuguesa, (2001, p. 318), investigar é “indagar, pesquisar, fazer diligências para 

achar, inquirir, descobrir, achar”. O mesmo autor define “explorar” como: “estudar, 

examinar, explanar, pesquisar, especular” (2001 p. 204).  

Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2003, p. 9), investigar significa; “tão-só, 

que formulamos questões que nos interessam, para as quais não temos resposta pronta, 

e procuramos essa resposta de modo tanto quanto possível fundamentado e rigoroso.” 

Estes autores reforçam que o ato de investigar, no processo de ensino e 

aprendizagem, não, necessariamente, requer a elaboração de problemas difíceis, mas o 

trabalho com questões que se apresentem inicialmente de modo confuso, e que com o 

estudo organizado possam ser esclarecidas. Para estes autores, uma característica forte 

das investigações em matemática é “a formulação de conjecturas que se procuram 

testar e provar, se for o caso” (PONTE, BROCARDO e OLIVEIRA, p. 10).  

Porfirio e Oliveira (1999) definem o sentido de investigar como: 

 

Investigar é um termo que, muitas vezes, é usado em sentido lato para 
descrever um certo tipo de atividade a que se associam características, tais 
como, descoberta, exploração, pesquisa, autonomia, tomada de decisões, 
espírito crítico (PORFIRIO e OLIVEIRA, 1999, p. 1). 

 

As tarefas de investigação e exploração levam os alunos a desenvolverem um 

trabalho similar ao dos matemáticos profissionais, neste tipo de atividade há processos 

de criação matemática, busca-se fazer conjecturas, testá-las e validá-las ou rejeitá-las, 

portanto devem ser privilegiadas nas aulas de matemática (ALBANO et al, 1998). 

Para Maria Clara Rezende Frota (2005), a introdução das práticas investigativas 

nas aulas de matemática contribui para uma nova postura diante da matemática. 

 

Atividades de investigação podem conformar uma concepção de 
matemática como algo dinâmico, do conhecimento matemático como em 
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construção, através do desenvolvimento de idéias e processos, constituintes 
do pensar e fazer matemáticos (FROTA, 2005, p. 2). 

 

Assim, neste trabalho, tomamos como investigações/explorações matemáticas ou 

tarefas investigativas/exploratórias “um tipo de atividade em que é dada ênfase a 

processos matemáticos tais como procurar regularidades, formular, testar, justificar e 

provar conjecturas, refletir e generalizar” (OLIVEIRA, 1999, p. 2). São atividades que 

buscam propiciar ao aluno situações em que tenham que procurar regularidades, 

similaridades, semelhanças e padrões, de forma motivadora e desafiadora. Essa busca 

de similaridades favorece o desenvolvimento de conceitos e ideias, de modo a 

possibilitar o levantamento de conjecturas e construção dos conceitos explorados nas 

atividades. É importante destacar que as atividades de investigação: 

 

(a) estimulam o tipo de envolvimento dos alunos, necessário para uma 
aprendizagem significativa; (b) fornecem vários pontos de partida para 
alunos com diferentes níveis de capacidade; (c) estimulam um modo de 
pensar holístico, relacionando vários tópicos, o que é uma condição 
fundamental para um raciocínio matemático significativo; e (d) são 
indispensáveis para fornecer uma visão completa da Matemática, já que 
elas são uma parte essencial da atividade matemática (PONTE et al, 1999, 
p. 134) 

 

Assim como Ponte (2003), podemos diferenciar as atividades de investigação de 

outros tipos de atividades matemáticas, tomando como critério seu contexto 

referencial e o tempo requerido para a sua resolução. 

De modo geral, os exercícios de matemática “tradicionais” são normalmente 

fechados e fáceis, não possibilitando ao aluno aprofundar ou seguir caminhos 

diferentes. Neste caso se tem uma resposta esperada e muitas vezes apenas um único 

caminho a seguir. 

A resolução de problema, segundo nosso entendimento, para Ponte (2003), se 

caracteriza como uma atividade fechada, onde o aluno tem um caminho a percorrer e 

normalmente requer dele um alto grau de conhecimento para resolução desta 

atividade. Já as atividades de exploração e investigação, são atividades abertas, não se 

pode prever qual o caminho será percorrido, muito menos em qual resposta irá chegar, 

pois neste tipo de atividade, cada pessoa pode seguir um caminho diferente, criando 

suas conjecturas.  
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  Fácil 

   Difícil 

     Fechado Aberto 

Exercício Exploração 

Problema Investigação 

A distância do ponto A (a,1) ao ponto B (0,2) é igual a 3. Calcule o valor da abscissa 
a. 
 

Em muitos países, incluindo o Brasil, a temperatura é medida na escala Celsius. Nos 

países que adotam o sistema inglês de medidas, como a Inglaterra e os Estados 

Unidos, a temperatura é medida na escala de Fahrenheit. A escala Celsius adota as 

seguintes convenções: a água congela a 0º C e ferve a 100º C. A escala Fahrenheit 

adota as seguintes convenções: a água congela a 32º F e ferve a 212ºF. Determine 

uma equação de conversão Celsius-Farenheit, sabendo que se trata de um modelo 

linear. 

 

Ainda segundo Ponte (2003), as atividades de exploração caracterizam-se como 

atividades mais simples, enquanto que as atividades de investigação têm um maior 

grau de dificuldade, e ambas possibilitam vários caminhos a seguir. 

Ponte (2003) resume tal diferenciação na figura, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Os diversos tipos de tarefas, em termos do grau de dificuldade e de abertura. Fonte: Ponte (2003, p. 5) 

 
Segundo o nosso entendimento do quadro representativo de Ponte (2003), vamos 

exemplificar o que seria um exercício, um problema, uma tarefa de exploração e uma 

tarefa de investigação. 

 
Exercício 

Quadro 01: Exemplo de Exercício. Fonte: Dante (2005, p. 397).  
 

Podemos perceber que conforme Ponte (2003), a proposta do Quadro 01, se trata 

de um exercício, pois basta aplicar a fórmula de distância entre pontos, que a solução 

será obtida. Não existindo vários caminhos a serem seguidos, e a resposta é única por 

parte do aluno. 

 
Problema 

Quadro 02: Exemplo de Problema. Fonte: Santos e Ferreira (2009, p. 50) 
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Como você faria para afirmar que as retas r e s na figura abaixo são paralelas? 
Justifique sua resposta 
 

 

A inclinação de uma reta é chamada coeficiente angular. É possível afirmar que o 

coeficiente angular de uma reta y = ax + b com a ≠ 0 é a tangente do ângulo α  

formado por esta reta  e o eixo X ? Justifique. 

Podemos perceber neste exemplo, o caminho que o aluno deverá percorrer para 

resolver o problema, aparentemente é único e a resposta é esperada pelo professor, 

mas necessita não apenas do conhecimento da fórmula de equações de retas, é 

necessário um alto grau de interpretação por parte do aluno.  

 
Exploração 

Quadro 03: Exemplo de Tarefa de Exploração. Fonte: Moreira (2007, p. 5) 
 

A atividade acima descrita se trata de uma tarefa de exploração, os alunos devem 

buscar relações entre os objetos matemáticos conhecidos, podem seguir diversos 

caminhos, porém existe um resultado esperado pelo professor. 

 
Investigação 

Quadro 04: Exemplo de Tarefa de Investigação. Fonte: Hajnal (2009, p. 99) 
 

A atividade proposta por Hajnal (2009) se trata de uma tarefa de investigação, 

existem vários caminhos a serem seguidos e não sabemos qual será o caminho 
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percorrido pelos alunos e nem onde poderão chegar; durante o percurso os alunos 

podem fazer várias conjecturas, que os levem a resultados inesperados e que podem 

inclusive não serem previstos pelo professor. 

Conforme ilustram os exemplos, existe uma linha tênue entre as tarefas de 

exploração e investigação. Portanto, não faremos distinções entre elas. Desta forma, 

consideraremos as explorações e investigações como atividades sinônimas. Além 

disso, os dois tipos de tarefas são atividades mais “abertas”. Ponte (2003) enfatiza que 

muitas vezes não se diferencia tarefas de investigação e de exploração, pois “é 

complicado saber à partida qual o grau de dificuldade que uma tarefa aberta terá para 

um certo grupo de alunos” (PONTE, 2003 p. 5).  

 Concebemos três etapas fundamentais para o desenvolvimento de uma aula 

numa perspectiva investigativa: a formulação da tarefa, o desenvolvimento do trabalho 

e o momento de síntese e conclusão final (PONTE, et al, 1998; PONTE, 

BROCARDO, OLIVEIRA; 2003).  

 

No arranque da atividade, o professor procura envolver os alunos no 
trabalho, propondo-lhes a realização de uma tarefa. Durante a atividade, 
verifica se eles estão a trabalhar de modo produtivo, formulando questões, 
representado a informação dada, ensaiando e testando conjecturas e 
procurando justificá-las (PONTE et al, 1998, p. 42) 

 
No contexto de investigações o professor assume um papel muito importante. 

Ele tem a função de desafiar os alunos, de modo a garantir que os mesmos se sintam 

motivados a realizar as atividades, afirmam Brocardo, Oliveira e Ponte (2003). Ao 

mesmo tempo, é necessário avaliar o progresso dos alunos, buscando compreender 

seus pensamentos, fazendo perguntas e pedindo explicações, além de raciocinar 

matematicamente, pois esse é um elemento importante de modo a promover a 

aprendizagem matemática. Também cabe ao professor, apoiar o trabalho dos alunos de 

modo a garantir que sejam atingidos os objetivos estabelecidos para a atividade. 

 
No acompanhamento que o professor faz do trabalho dos alunos, ele deve 
procurar atingir um equilíbrio entre dois pólos. Por um lado, dar-lhes a 
autonomia que é necessária para não comprometer a sua autoria da 
investigação e, por outro lado, garantir que o trabalho dos alunos vá fluindo 
e seja significativo do ponto de vista da disciplina Matemática 
(BROCARDO, OLIVEIRA E PONTE, 2003, p. 47). 

 
Nesse sentido, o professor é o responsável por manter um diálogo com os alunos 

à medida que eles vão trabalhando na tarefa proposta, além de conduzir a discussão 

coletiva. Ponte et al (1998 p. 42) lembra que o professor, ao longo de todo esse 
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processo, “precisa criar um ambiente propício à aprendizagem, estimular a 

comunicação entre os alunos e assumir uma variedade de papéis que favoreçam a sua 

aprendizagem”. 

Ao diferenciar descoberta guiada, resolução de problemas e tarefas de 

investigação, Paul Ernest (1996) destaca o que concebe como papel do professor e do 

aluno: 

Método Papel do professor Papel do aluno 

Descoberta 
Guiada 

Formula o problema ou escolhe a 
situação com o objetivo em mente. 

Conduz o aluno para a solução ou 
objetivo. 

Segue a orientação. 

Resolução 
de 

problemas 

Formula o problema. 

Deixa o método de solução em 
aberto. 

Encontra o seu próprio 
caminho para resolver o 
problema. 

Abordagem 
investigativa 

Escolhe uma situação de partida (ou 
aprova a escolha do aluno). 

Define os seus próprios 
problemas dentro da situação. 

Tenta resolver pelo seu 
próprio caminho. 

Quadro 05 – Papel do professor e do aluno nas abordagens para o ensino de matemática segundo Ernest (1996). 
 

Ressaltamos que a proposta de Ernest para a abordagem investigativa, não é 

simples de ser executada por um professor que está começando este tipo de atividade, 

ou mesmo para os alunos que não vivenciaram experiências deste tipo, sendo melhor 

iniciar com a descoberta guiada, conduzindo os estudantes para a solução ou objetivo 

por meio do oferecimento de uma orientação segura.  

Quanto à resolução de problema, é fundamental deixar o método de solução em 

aberto, caso contrário, o professor estará resolvendo o problema para o aluno. 

Entretanto, é necessário dar-lhes apoio em suas dúvidas para a construção do próprio 

caminho de resolução. 

Finalmente, quando o aluno já adquiriu autonomia para resolver problemas, 

poderá ser capaz de escolher uma situação de partida, definindo seus próprios 

problemas e resolvendo-os por si. Ainda aqui é necessária a orientação e supervisão do 

professor. 

Para Frota (2006), as tarefas de investigação não exigem apenas do professor 

uma nova postura, o aluno também, se incentivado deverá obter esta postura de modo 
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a envolver-se nas atividades investigativas. Sobre como as tarefas investigativas 

podem modificar o ensino de matemática, a autora afirma que:  

 
Tarefas investigativas transformam-se assim em uma força que move 
alunos e professores com vistas ao objetivo comum de fazer e explicar 
matemática, podendo romper a inércia da sala de aula. Destaca-se a 
potencialidade das tarefas investigativas de retomar em níveis mais 
significativos a explicação em matemática, com seu rigor conceitual, 
operacional e simbólico, sua riqueza enquanto instrumento de modelamento 
da realidade (FROTA, 2006. p. 4). 

 
Assim como Frota (2006) se refere à explicação em matemática sob um novo 

enfoque, Ponte (2011) afirma que para ser professor de matemática é preciso diversas 

competências. É inegável que “sem um bom conhecimento de Matemática não é 

possível ensinar bem a Matemática” (PONTE, 2000, p. 2), mas também é preciso um 

conhecimento profissional que envolve, para além do conhecimento relativo às 

disciplinas que lecionará, “o conhecimento didático, (...) o conhecimento do currículo 

e o conhecimento dos processos de aprendizagem”. Outro ponto a considerar, ainda 

segundo Ponte (2011) é que  

 
existem estudos que dão grande atenção aos valores e atitudes do professor 
— elementos importantes da sua identidade profissional. Nestes estudos, 
que são em muito menor quantidade, destaca-se de modo especial os que 
dão ênfase ao desenvolvimento de uma cultura de colaboração entre 
professores (PONTE, 2000, p. 2). 

 
Além da colaboração entre professores, é fundamental a colaboração entre os 

estudantes. Nesse sentido, as atividades investigativas ganham ainda mais importância, 

pois podem servir para o desenvolvimento de atitudes e capacidades nos licenciandos 

em Matemática, quando trabalham em grupo. Além disso, tais atividades servem para 

prepará-los para a busca de novos conhecimentos, pois estas exigem deles o 

envolvimento e a criatividade, o desenvolvimento da capacidade de interpretação e o 

estabelecimento da ligação entre conceitos e raciocínios matemáticos. Sobre este 

assunto, Eleni Bisognim, Vanilde Bisognim e Celen Buriol (2009), enfatizam que: 

 
(...) nas aulas de Matemática, com atividades de investigação, a prática 
transpõe o conteúdo isolado e repetitivo para se colocar num patamar de 
busca, de socialização de saberes e de autonomia, pois o ponto central do 
trabalho em sala de aula é a exploração de situações, é a formulação de 
conjecturas e justificativas, de compartilhamento de ideias, e são esses 
aspectos que dão sentido ao estudo (BISOGNIM, BISOGNIM, BURIOL, 
2009, p. 201). 
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Assim, conforme afirmam Bisognim, Bisognim e Buriol (2009), as atividades 

investigativas propiciam ao graduando uma vivência em sala de aula em que a figura 

central deixa de ser o professor, e o mesmo se torna um moderador das atividades, 

exigindo dele a capacidade de interagir, pois os alunos podem seguir diversos 

caminhos, não apenas um caminho pré-determinado.  

Joana Porfírio e Hélia Oliveira complementam:  

 
(...) um dos aspectos que se destaca em muitas tarefas de investigação é a 
possibilidade que encerram de virem a ser exploradas com graus diversos 
de profundidade, tornando-se acessíveis a alunos de níveis de escolaridade 
distintos ou com desempenhos diferenciados (PORFÍRIO e OLIVEIRA, 
1999, p. 6). 
 

Outras razões defendidas por Lurdes Serrazina, Isabel Vale, Helena Fonseca e 

Teresa Pimentel (2002), se apoiando em Ponte (1998), é que a investigação possibilita 

a construção do conhecimento matemático do ponto de vista da prática profissional. 

Para essas autoras 

 
(...) investigando sobre ela, e consequentemente possibilita a compreensão 
desse processo nos alunos; desenvolve competências e valores decisivos, 
tais como o espírito crítico e a autonomia dos professores relativamente ao 
discurso das Ciências Humanas; e constitui um paradigma de trabalho que 
pode servir de base a uma prática reflectida. (SERRAZINA VALE, 
FONSECA, PIMENTEL, 2002, p. 51) 

 
Nesse sentido é que tomamos a investigação como estratégia de ensino e 

aprendizagem, pois favorece ao estudante de licenciatura a compreensão de como se 

aprende, investigando sobre sua própria aprendizagem, o que será de grande valia para 

sua futura prática profissional. 

 

2.2 Aprendizagem Significativa 

 

O psicólogo David Paul Ausubel nasceu em Nova York (EUA) em 1918. Em 

1960, Ausubel propôs pela primeira vez a Teoria da Aprendizagem Significativa. O 

foco primordial de sua teoria é a aprendizagem cognitiva, como cita Marco Antonio 

Moreira e Elci F. Salzano Massini: 

 
A psicologia cognitivista preocupa-se com o processo da compreensão, 
transformação, armazenamento e uso da informação envolvida na cognição, 
e tem como objetivo identificar padrões estruturados dessa transformação 
(MOREIRA E MASSINI 2001, p. 13). 

 
Para descrever esta teoria de aprendizagem, partiremos de dois questionamentos. 
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a) O que é aprendizagem para os cognitivistas? 

 

Segundo Moreira e Massini (2001), a aprendizagem segundo os cognitivistas é 

um processo de armazenamento de informações, condensando em classes mais 

genéricas de conhecimentos, de modo a serem incorporadas na estrutura da mente do 

individuo, para assim ser utilizada no futuro. Contudo, podemos entender como uma 

“habilidade de organização das informações que deve ser desenvolvida.” 

 

b) Qual o significado de aprendizagem para Ausubel? 

 

Utilizaremos também os escritos de Moreira e Massini (2001, p. 13-14) para 

responder tal questionamento. Segundo esses autores, para Ausubel, “aprendizagem 

significa organização e integração do material na estrutura cognitiva”, Ausubel se 

“baseia na premissa de que existe uma estrutura na qual a organização e a integração 

se processam”. 

Ausubel (2000) propõe que a aprendizagem não deve ser uma mera 

memorização, deve fazer algum sentido para o aluno. Sendo assim, o novo a ser 

aprendido deve se interagir e ancorar-se nos conceitos já existentes na estrutura do 

aluno, desta forma o novo conhecimento surgiria por descobertas e absorção. 

Para Ausubel, conforme afirmam Moreira e Massini (2001), a aprendizagem 

pode se processar de duas maneiras, seja por descoberta ou por recepção. Na 

aprendizagem por descoberta o aprendiz deverá aprender sozinho, descobrirá alguns 

princípios, fórmulas, relações, etc. Já na aprendizagem por recepção o 

desenvolvimento do aprendiz se dará ao atuar ativamente sobre o material disponível 

relacionando ideias relevantes já existentes em sua estrutura cognitiva, podendo 

ocorrer em momentos proposições verbais. Neste caso é o professor que disponibiliza 

o material para o aluno, e caberá ao mesmo relacioná-lo a sua estrutura cognitiva. 

Ainda segundo Moreira e Masini (2001), a ideia principal da teoria de Ausubel é 

que a aprendizagem somente ocorre se ela for significativa e relacionada às 

experiências anteriores dos seus aprendizes, “a ideia central da teoria de Ausubel é a 

de que o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o 

aprendiz já sabe” (MOREIRA e MASINI, 2001, p. 17). 

Para que ocorra uma aprendizagem significativa, segundo a teoria de Ausubel, é 

necessária a utilização de organizadores prévios, que são chamados de subsunçores ou, 

simplesmente, subsunçor (subsumer) já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo.   
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Para Ausubel aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma 
nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de 
conhecimento do indivíduo. Ou seja, neste processo a nova informação 
interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel 
define como conceito subsunçor ou, simplesmente, subsunçor (subsumer), 
existente na estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA E MASSINI 
2001, p. 17). 
 

Para que ocorra a aprendizagem significativa a nova informação ancora-se em 

subsunçores relevantes que são preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz 

(MOREIRA E MASSINI, 2001). Durante a aquisição de novos conhecimentos, o 

conhecimento prévio existente é considerado por Norma Kerches de Oliveira Rogeri 

(2005) como um fator decisivo para a aprendizagem.  

 
Cabe ao professor, a tarefa de organizar situações e indagações que 
permitam ao aluno explicitar os seus conhecimentos prévios as hipóteses 
que levanta sobre o novo conteúdo, com o objetivo da construção de 
significados (ROGERI, 2005, p. 45). 

 
O esquema abaixo nos mostra os principais conceitos relativos à aprendizagem, 

segundo a teoria de Ausubel, conforme Wilson de Faria (1995), citado por Jeane do 

Socorro Costa da Silva (2006, p. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03.  Principais conceitos relativos à aprendizagem. Fonte: Faria 1995, citado por Silva 2006, p. 13. 

 
Na aprendizagem significativa por descoberta, o aluno deve descobrir alguma 

relação, princípio ou lei. Ele deverá fazer essa descoberta sozinho, tais descobertas 

contínuo 

Estrutura Cognitiva 

Aprendizagem 

Aprendizagem Significativa Aprendizagem Mecânica 

Aprendizagem Significativa por 
recepção 

Aprendizagem Significativa por 
descoberta 
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podem acontecer na resolução de um problema ou em um processo de investigação. Já 

na aprendizagem significativa por recepção, o aluno recebe a informação pronta e a 

função do aluno será atuar ativamente sobre esse material relacionando-o às ideias 

importantes que estejam disponíveis em sua estrutura cognitiva. 

 
2.2.1 Organizadores prévios 

 
Na aprendizagem significativa a utilização de organizadores prévios faz-se 

necessária para servir de elo entre o que o aprendiz já sabe e o que se deseja que ele 

aprenda. (MOREIRA e MASSINI, 2001). Os organizadores prévios funcionam como 

pontes cognitivas: 

 
Segundo Ausubel, a principal função do organizador prévio é a de servir de 
ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, a fim de que o 
material possa ser aprendido de forma significativa. Ou seja, os 
organizadores prévios são úteis para facilitar a aprendizagem na medida em 
que funcionam como “pontes cognitivas” (MOREIRA E MASINI, 2001, p. 
21). 

 
Os organizadores prévios permitem o intercâmbio entre os novos conceitos 

aprendidos e os conhecimentos anteriores, chamados de subsunçores, de modo que o 

novo conhecimento passe a ter significado para os alunos, de tal forma, que à medida 

que a aprendizagem se torna significativa, esses subsuçores vão ficando mais capazes 

de ancorar informações. 

 
A principal função dos organizadores é então superar o limite entre o que o 
aluno já sabe e aquilo que ele precisa saber, antes de poder aprender a tarefa 
apresentada... Os organizadores são mais eficientes quando apresentados no 
início das tarefas de aprendizagem (MOREIRA E MASINI, 2001 p. 21-22). 

 
Dessa forma é difícil desejar que o aluno aprenda algo se não há o conhecimento 

prévio para se ligar ao novo e aos organizadores citados por Moreira e Massini (2001). 

Às vezes a indisciplina ocorre por falta desses elementos possibilitadores da 

aprendizagem. Por falta de entendimento da tarefa, o aluno inventa outras atividades 

estranhas àquelas propostas pelo professor e passa a agir de forma considerada 

indisciplinada. 
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2.2.2 Condições para ocorrer uma aprendizagem significativa 

 
Na perspectiva de Ausubel, o novo a ser aprendido passará a ter um novo 

significado para o aluno, de modo a enriquecer o conhecimento prévio já existente. 

Porém, para que o aluno possa desenvolver de modo significativo sua aprendizagem, a 

Teoria de Ausubel apresenta duas condições fundamentais, segundo Moreira e Massini 

(2001): 
 

i) A primeira é que o aluno tenha interesse em aprender, relacionando de forma não-

arbitrária e não literal o que se deseja, interagindo o novo com aquilo que ele já sabe. 

Caso isso não aconteça a aprendizagem será mecânica.  
 

ii) O segundo ponto considerado por Ausubel é que a atividade a ser desenvolvida seja 

potencialmente significativa para o aluno, sendo assim, deverá estar relacionada à sua 

estrutura cognitiva, tendo para ele um significado lógico. 
 

Outro ponto importante, segundo Romero Tavares (2004), é que para ocorrer 

uma aprendizagem significativa, é necessário também que existam conhecimentos na 

estrutura cognitiva que possibilitem a sua conexão com o novo conhecimento. 

 
Quando se dá a aprendizagem significativa, o aprendente transforma o 
significado lógico do material pedagógico em significado psicológico, à 
medida que esse conteúdo se insere de modo peculiar na estrutura 
cognitiva, e cada pessoa tem um modo especifico de fazer essa inserção, o 
que torna essa atitude um processo idiossincrático (TAVARES, 2004. 
p.56). 

 

Para Moreira e Massini (2001, p. 23): 

 

A essência do processo de aprendizagem significativa está em que ideias 
simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira não-arbitrária e 
substantiva (não literal) ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto 
relevante da sua estrutura de conhecimento. 

 

Na utilização do material a ser aprendido, para que a aprendizagem significativa 

aconteça, Moreira e Massini (2001) pressupõem que esse tenha um potencial 

significativo para o aluno. Sendo assim, deverá se relacionar à sua estrutura do 

conhecimento de forma não-arbitrária e não literal, e também que o aluno tenha 

disposição de relacionar a nova situação de aprendizagem de maneira substantiva e 

não arbitrária à sua estrutura cognitiva. 
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(...) independentemente de quão significativo seja o material a ser 
aprendido, se a intenção do aprendiz é, simplesmente, a de memorizá-lo 
arbitrária e literalmente, tanto o processo de aprendizagem como seu 
produto serão mecânicos ou sem significado (MOREIRA E MASSINI, 
2001, p. 23-24). 

 

Por outro lado, caso não ocorra nenhuma das condições citadas acima, poderá 

ocorrer o que Ausubel chama de aprendizagem mecânica ou memorística, que se dá 

com a absorção literal e não substantiva do novo material (TAVARES, 2004). 

Descreveremos este tipo de aprendizagem a seguir. 

 
2.2.3 Aprendizagem Mecânica x Aprendizagem Significativa 

 
A aprendizagem mecânica, segundo a teoria de Ausubel é definida como sendo 

um tipo de aprendizagem de novas informações, sendo que para o aprendiz haverá 

pouca ou até mesmo nenhuma interação com conceitos relevantes na estrutura 

cognitiva. Desse modo, a informação será armazenada de maneira arbitrária, pois não 

haverá interação entre a nova informação e aquela já existente (Moreira e Massini, 

2001). 

Tal fato ocorre devido à aprendizagem mecânica exigir menos esforço, porém 

quando ocorre a aprendizagem mecânica, ela se perde em pouco espaço de tempo. 

 
O esforço necessário para este tipo de aprendizagem é muito menor, daí, ele 
ser tão utilizado quando os alunos se preparam para exames escolares. 
Principalmente aqueles exames que exigem respostas literais às suas 
perguntas e que não exijam do aluno uma capacidade de articulação entre 
os tópicos do conteúdo em questão. Apesar de custar menos esforço, a 
aprendizagem mecânica é volátil, com um grau de retenção baixíssimo na 
aprendizagem de médio e longo prazo. (TAVARES 2004, p. 56). 

 
 

A aprendizagem significativa é superior à aprendizagem mecânica. Ausubel 

(2000, p. 17) aponta três justificativas para esta superioridade. 
 

• Os significados do novo a ser aprendido se interage com as ideias já ancoradas na 

estrutura cognitiva, ligando-se e armazenando-se. Estas ligações protegem o novo 

aprendizado de interferências posteriores. 

• Em virtude de não haver arbitrariedade e literariedade do conteúdo do material de 

aprendizagem e dos processos de aprendizagem e retenção, desse modo é possível 

reter por longo períodos de tempo uma maior quantidade de instrução. 
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• A aprendizagem significativa é agradável e aguça a curiosidade intelectual, pois se 

adquire novos conhecimentos ao contrário de se realizar uma tarefa que não haverá 

recompensas futuras. 
 

De fato entendemos a superioridade citada por Ausubel (2000) da aprendizagem 

significativa em relação à aprendizagem mecânica, como um avanço como pode ser 

demonstrado no exemplo. Um professor ensina ao aluno a seguinte regra: “ na equação 

y = mx + n, m é o coeficiente angular e n o coeficiente linear”. Ao solicitar ao aluno 

que indique no plano cartesiano o coeficiente angular e o linear da reta de equação      

y = x + 5, caso a aprendizagem tenha sido apenas mecânica (memorística), sem 

compreensão do significado desses coeficientes, o aluno saberá apontá-los, mas não 

conseguirá identificá-los no plano cartesiano. 

Nesse sentido, ainda segundo Moreira e Massini (2001), para obter-se a 

aprendizagem significativa é necessário utilizar questões, situações e problemas que 

sejam novos com os quais o aluno não esteja familiarizado, para que faça uma 

transformação do conhecimento existente. Muitas vezes o fato do aluno não conseguir 

resolver um problema ou mesmo chegar a uma conclusão satisfatória, não quer dizer 

que ele tenha somente memorizado o assunto, pois a solução pode requerer 

habilidades além da simples compreensão. Vale ressaltar as palavras de Tavares 

(2004, p. 57), de que para ocorrer à aprendizagem de forma significativa, acima de 

tudo é necessário “uma reestruturação interna, uma disposição de mudança”. 

 
2.2.4 A formação dos futuros professores e a Aprendizagem Significativa 

 
Conforme já mencionamos, muitos alunos do Ensino Superior, ao estudar o 

conteúdo de Geometria Analítica, entendem esta parte da Matemática como um 

conhecimento novo, pois muitos não tiveram a oportunidade de aprendê-lo no Ensino 

Médio. Tentar associar as ideias da Geometria Analítica aos conhecimentos prévios já 

existentes, ou seja, significados do que sejam plano, ponto e reta, e até mesmo o 

conceito de função polinomial do primeiro grau pode favorecer uma Aprendizagem 

Significativa. 

Consideramos importante que os futuros professores, durante a sua graduação, 

tenham experiências significativas no processo de ensino e aprendizagem, e que façam 

relação com os conhecimentos prévios já existentes; pois, conforme já dito 
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anteriormente a experiência que o graduando da Licenciatura em Matemática tem 

como estudante irá influenciar suas atitudes como professor.  

Desta forma, reforçamos a necessidade de se repensar a formação do professor 

de matemática, propondo momentos de discussão reflexiva sobre a aprendizagem e o 

ensino de conceitos. A formação inicial deverá estar direcionada para a emancipação 

intelectual do aluno, buscando o conhecimento por meio da aprendizagem 

significativa, mostrando aos licenciandos a importância de se conhecer os 

conhecimentos prévios dos alunos (SILVA, 2006). 

Para Silva (2006, p. 94) “o professor tem um papel fundamental para a 

ocorrência da aprendizagem significativa em sala de aula”. Para esta autora o 

professor e os materiais instrucionais são mediadores da aprendizagem e necessitam 

estar articulados ao processo educacional. Segundo Silva (2006), o professor deve ter 

uma postura construtivista e o material a ser utilizado potencialmente significativo. 

Utilizando-se das palavras de Silva (2006) no que diz respeito à importância do 

professor para a aprendizagem significativa do seu educando e Pires (2002) 

ressaltando que os professores de hoje são modelos para os professores de amanhã, 

vislumbramos a necessidade de proporcionar aos licenciandos a oportunidade de: 

participar de maneira ativa da produção de seu conhecimento; tendo oportunidade de 

utilizar ferramentas, além do quadro e giz, e momentos de investigação e discussão 

para a sua aprendizagem, isto é, para a construção de conceitos apropriados ao futuro 

exercício profissional. 
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CAPITULO III 

 
A PESQUISA 

 

Neste capítulo, descrevemos o caminho percorrido para a realização da pesquisa: 

como e onde foi feita, os sujeitos participantes e seu perfil, determinado por meio de 

um questionário contendo questões abertas e fechadas. Apresentamos o pré-teste 

aplicado aos sujeitos da pesquisa e a análise dos resultados encontrados nesse pré-

teste. Finalmente, apresentamos as tarefas que foram desenvolvidas e aplicadas 

durante a pesquisa. 

O objetivo desse trabalho foi contribuir para a formação de futuros professores 

de matemática; trazer momentos em que os estudantes do Curso de Licenciatura em 

Matemática pudessem investigar e construir conceitos no estudo de pontos e retas, a 

partir dos conhecimentos prévios que possuíssem. 

 Com esse objetivo, a partir dos estudos realizados sobre o ensino e a 

aprendizagem de Geometria Analítica; as recomendações contidas no PCNEM do 

Ensino Médio; estudos de aprendizagem significativa; de tarefas investigativas e 

exploratórias e da utilização de softwares de geometria dinâmica, além de resultados 

de algumas pesquisas sobre o tema, foi elaborada nossa proposta de ensino. 

Com isso, foram proporcionadas aos acadêmicos tarefas investigativas e 

exploratórias oferecendo-lhes, além da oportunidade de se desenvolverem, terão a 

possibilidade de utilizá-las posteriormente com seus alunos. E, dessa forma, intervir 

promovendo o aperfeiçoamento da formação de novos profissionais da Educação 

Matemática.  

Em resumo, buscou-se resposta à questão:  

 

Quais são as contribuições da utilização de uma proposta de ensino 

envolvendo atividades de investigação/exploração e uso de um software de 

geometria dinâmica na aprendizagem significativa de conceitos de geometria 

analítica para futuros professores de Matemática? 
 

Esta pesquisa pode ser classificada como qualitativa, pois atende às 

recomendações de Robert Bogdan & Sari Biklen (1994) para uma pesquisa de tal tipo. 

Esses autores apontam que uma pesquisa qualitativa deve apresentar as seguintes 

características: 
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a) ter o ambiente natural como fonte direta dos dados; 

b) ser descritiva; 

c) preocupar-se com o processo e não só com os resultados e o produto; 

d) analisar intuitivamente os dados; 

e) enfatizar o significado; 
 

Os dados coletados foram analisados com base nas ideias de João Pedro da 

Ponte (atividades investigativas e exploratórias) e dos escritos de David Ausubel e 

Marco Antonio Moreira e Elcie F. Salzano Masini (aprendizagem significativa) e 

outros autores que também estudam estes temas; considerando que pode ocorrer a 

aprendizagem do conteúdo de Geometria Analítica e ao mesmo tempo proporcionar a 

prática de ensino ao licenciando, futuro professor. Isso porque nas teorias desses 

autores o envolvimento do aluno é peça fundamental para sua aprendizagem.  

Assim, procuramos ampliar o senso crítico e investigativo dos alunos, ao mesmo 

tempo em que trabalhávamos com conhecimentos prévios para desenvolver a 

aprendizagem significativa relativa ao conteúdo em estudo. Isso constituiu um desafio 

quando buscamos contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de Geometria 

Analítica nos cursos superiores, e principalmente para a formação dos futuros 

professores. 

 
3.1 Instrumentos Elaborados para a Pesquisa 

 
i) Foi elaborado um questionário com perguntas abertas e fechadas para obter o perfil 

dos sujeitos da pesquisa. Com questões sobre, rotina diária, formação básica dos locais 

onde estudaram e visões que traziam sobre o Ensino de Matemática e de Geometria. 

Em resumo, o intuito era conhecer as experiências que os sujeitos tiveram do processo 

de ensino e aprendizagem da Matemática na Educação Básica. Uma cópia do 

questionário encontra-se no Apêndice A. 

 

ii) Foi elaborado um pré-teste para verificar os conhecimentos prévios dos sujeitos da 

pesquisa e em qual nível se encontravam. Esse pré-teste foi composto por questões que 

envolviam o conhecimento de Geometria Analítica do Ensino Médio, relacionadas à 

medida de ângulos, à interpretação de gráficos, à localização de pontos no plano 

cartesiano, à interseção de retas, ao cálculo do coeficiente angular, e à simetria de 

pontos. Estas questões foram inseridas, porque se referem a conceitos abordados, em 
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geral, ao longo de toda a Educação Básica e aprofundados no estudo de Geometria 

Analítica no Ensino Médio. Com a análise desse pré-teste pretendíamos saber se os 

conceitos citados “estavam previamente organizados” pelos sujeitos da pesquisa, 

verificar suas habilidades e quais embasamentos traziam de suas experiências.  

Tal instrumento teve como objetivo determinar uma referência do estágio inicial 

de conhecimentos dos alunos para servir de base para a construção de atividades 

dentro da proposta de ensino. Uma cópia do pré-teste encontra-se no Apêndice B. 

 

iii)  Foram elaboradas cinco atividades para serem desenvolvidas pelos sujeitos da 

pesquisa (Apêndice C). 

 

iv)  Após a realização das atividades foi elaborado um pós-teste (idêntico ao pré-teste) 

para observar o desenvolvimento dos sujeitos da pesquisa. 

 

v) E por último, os sujeitos da pesquisa, de forma oral, teceram colocações sobre as 

atividades desenvolvidas e como elas poderiam intervir na sua formação docente. 

 
3.2 Local da pesquisa 

3.2.1 A cidade de Ibirité 

 
A pesquisa foi realizada no município de Ibirité/MG, região metropolitana de 

Belo Horizonte. Faz limite com Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sarzedo e 

Brumadinho. Sua área é de aproximadamente 73,83 km2, tem uma população de 

aproximadamente 179.000 habitantes.  

 
3.2.2 O Instituto Superior de Educação 

 
A pesquisa foi desenvolvida em um Instituto Superior de Educação, localizado 

na cidade de Ibirité – Minas Gerais. Este Instituto funciona em dois turnos (manhã e 

noite), oferecendo os cursos de Licenciatura em Letras, Ciências Biológicas, Educação 

Física, Matemática e o curso de Pedagogia; sendo que o curso de Ciências Biológicas 

é ofertado apenas no turno da manhã e o curso de Matemática apenas no turno da 

noite. Nos cursos noturnos as aulas são ministradas no horário de 19:00 às 22:40 horas 

e também em alguns sábados no turno da tarde, de 14:00 às 17:40 horas. 
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3.2.3 O espaço de realização da pesquisa 

 
Para a realização desta pesquisa foi disponibilizado o LEPEM – Laboratório de 

Ensino e Pesquisa em Educação Matemática (LEPEM), que está disponível para 

utilização de alunos e professores como espaço pedagógico. Neste espaço estão 

disponibilizados quatro computadores, seis mesas hexagonais, um quadro negro e uma 

mini-biblioteca. Como quatro computadores não eram suficientes, foi necessário 

utilizar um notebook disponibilizado pelo pesquisador.  

 
3.3 População alvo 

 
A população alvo foi constituída por quatorze alunos do Curso de Licenciatura 

em Matemática do referido Instituto, regularmente matriculados no segundo período. 

O número de participantes foi definido de acordo com o tamanho do espaço cedido 

pela instituição. Assim, os dados desta pesquisa foram coletados pelo pesquisador, que 

na época era professor do instituto, através do contato direto com os alunos.  

A seleção dos alunos foi feita a partir do número de faltas que os mesmos 

tiveram no semestre anterior à realização da pesquisa. Devido ao excesso de faltas dos 

estudantes, optou-se por convidar aqueles que tinham menos faltas, garantindo de 

certa forma, que os sujeitos da pesquisa não desistissem e a pesquisa não ficasse 

comprometida. Todos os alunos convidados aceitaram participar. 

A pesquisa foi inserida na disciplina Prática de Ensino II, em concordância com 

a professora que a estava lecionando, pois essa disciplina tem como um dos objetivos 

fazer uma reflexão sobre a prática profissional do licenciando em Matemática, por 

esse motivo foi utilizada para a sua realização. 

 
3.4 Aplicação do questionário 

 
O questionário foi aplicado aos pesquisados no primeiro encontro, dia 05/08/10 

data em que se deu início à pesquisa. Cada um dos alunos recebeu o questionário 

impresso em três páginas e foram dadas instruções para o seu preenchimento. Cada 

pesquisando utilizou em média 45 minutos para responder. 

A partir deste questionário foi possível traçar o perfil dos sujeitos da pesquisa. 

Os dados coletados estão descritos a seguir: 
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3.5. Perfil dos alunos participantes da pesquisa 

 
De posse dos questionários, foi feito o levantamento dos dados. Para a 

organização dos dados quantitativos foram elaborados três quadros mostrados a seguir. 

O primeiro quadro, o Quadro 06, contém informações pessoais dos pesquisados. O 

segundo quadro, Quadro 07, mostra a trajetória acadêmica dos pesquisados e o  

terceiro quadro, Quadro 08, com informações a respeito das aulas de matemática que 

os sujeitos da pesquisa tiveram na Educação Básica.  

Após a completa organização dos dados foi possível identificar características 

dos sujeitos pesquisados, traçando o perfil de alunos do Curso de Licenciatura em 

Matemática dessa Instituição. 

 
3.5.1 Dados relativos às informações pessoais 

Faixa Etária Quantidade 
17 a 20 anos 05 
20 a 25 anos 01 
25 a 30 anos 01 
30 a 35 anos 03 
mais de 35 anos 04 

Sobre a rotina diária  
Trabalha em dois períodos e estuda à noite 07 
Trabalha no período da tarde, tem as manhãs livres para realizar 
suas atividades acadêmicas, faz o curso noturno. 

 
03 

Trabalha no período da manhã, tem as tardes livres para realizar 
suas atividades acadêmicas e faz o curso noturno. 

 
01 

Não trabalha, mas está procurando emprego  

02 
Não trabalha, pois prefere ou tem condições de se dedicar 
exclusivamente aos estudos. 

 
00 

Outros: 
Faz curso técnico pela manhã, e no turno da tarde está a procura de 
emprego para trabalhar em meio expediente 

 
 

01 

Quadro 06 – Informações pessoais dos sujeitos da pesquisa. Fonte: Dados do pesquisador 
 

Observamos neste quadro que cinco sujeitos pesquisados estão em uma idade 

considerada “regular” para a conclusão do Ensino Médio, metade dos sujeitos da 

pesquisa têm idade superior a 30 anos. Apesar de alguns pesquisados estarem fora da 

idade considerada regular para a conclusão do Ensino Médio, alguns tinham concluído 

o Ensino Médio a menos de três anos e outros já não tinham contato com o mundo 
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acadêmico há mais de dez anos, esta informação foi obtida através dos registros 

acadêmicos dos alunos fornecidos pela Instituição. Ressaltamos também que todos os 

sujeitos da pesquisa estão trabalhando ou procurando emprego, e nenhum declarou ter 

condições de se dedicar exclusivamente aos estudos. 

No Quadro 07, apresentam-se os locais onde os sujeitos concluíram a Educação 

Básica (Ensino Fundamental e Médio), bem como a modalidade de Ensino que 

cursaram nessas instituições. 

 

3.5.2 Dados relativos à trajetória acadêmica dos sujeitos pesquisados 

Tipo de Escola em que cursou o Ensino Fundamental Quantidade 
Escola Pública Municipal 04 
Escola Pública Estadual 05 
Escola Pública Federal 00 
Escola Particular 02 
Outros:  

Parte em Escola Particular e Parte em Escola Estadual 02 

Parte em Escola Estadual e Parte em Escola Municipal 02 

Modalidade de Ensino em que cursou o Ensino Fundamental  
Regular 12 
Supletivo 00 
EJA 01 
Outros: Telecurso 01 
Tipo de escola em que cursou o Ensino Médio  
Escola Pública Municipal 01 
Escola Pública Estadual 12 
Escola Pública Federal 00 
Escola Particular 00 
Outros: 
Parte em Escola Técnica Federal (1 ano) e Parte em Escola 
Municipal (2 e 3 ano) 

 
01 

Modalidade de Ensino em que cursou o Ensino Médio  
Regular 11 
Supletivo 01 
EJA 02 
Outros 00 

Quadro 07 – Trajetória acadêmica dos sujeitos da pesquisa. Fonte: Dados do pesquisador 
 

Observa-se o fato de que todos os sujeitos da pesquisa estudaram em escolas da 

rede pública de ensino. Um aluno completou o Ensino Fundamental na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e outro por meio do Telecurso. Quanto ao Ensino Médio, há 

dois alunos advindos da EJA. 
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O Quadro 08, a seguir, apresenta a visão dos alunos de como foram 

desenvolvidas as aulas de matemática das quais participaram na Educação Básica. 

3.5.3 Dados relativos à visão dos alunos sobre suas aulas de matemática passadas 

Estudou Geometria no Ensino Médio Quantidade 
Sim, e aprendi muito 01 
Sim, mas não me lembro do conteúdo 01 
Sim, mas foi de maneira rápida 07 
Não, eu nunca estudei 04 
Não me lembro 01 

Na educação básica o professor utilizou algum software para 
ensinar Matemática 

 

Sim, com frequência 00 
Sim, mas muito raramente 00 
Sim, apenas uma vez 00 
Não, nunca utilizou 14 

Nas aulas de Matemática, no Ensino Médio, os seus professores:  

Ensinavam apenas explicando as fórmulas e depois davam listas de 
exercícios 

 

10 

Ensinavam ajudando os alunos a descobrirem as fórmulas a partir de 
explicações e exemplos. 

 
01 

Ensinavam propiciando momentos de discussão das diversas 
descobertas dos alunos 

 
00 

Ensinavam baseado no que estava escrito no livro didático.  

03 
Sobre a organização da sala nas aulas de Matemática do Ensino 

Médio, seus professores: 

 

Organizavam a sala de modo que os alunos ficassem em fila indiana.  

10 
Organizavam a sala em duplas, porque o espaço era pouco.  

00 
Organizavam a sala em duplas, para propor momentos de discussão.  

00 
Organizavam a sala em pequenos grupos, para propor momentos de 
discussão. 

00 

Organizavam a sala em fila indiana, e quando era para resolver 
exercícios, organizava em duplas ou grupos, apenas para resolver os 
exercícios. 

04 

Outra forma de organização. Explique: 00 
Sobre a existência de Laboratório de informática na escola na qual 

você cursou o Ensino Médio 
 

Não existia laboratório de Informática 08 
Existia laboratório de informática, porém o professor de matemática 
nunca o utilizava 

06 

Existia laboratório de informática e raramente o professor de 
matemática utilizava  

00 

Existia laboratório de informática e o professor de matemática 
utilizava com frequencia. 

00 

Existia laboratório de informática, porém a direção da escola restringia 
o uso dos alunos. 

00 
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Quadro 08 – Informações a respeito das aulas de matemática da Educação Básica dos sujeitos da 
pesquisa. Fonte: Dados do pesquisador 

 
Ao verificar as respostas dos estudantes sobre suas aulas de matemática na 

Educação Básica, percebe-se que o conteúdo de geometria foi pouco (ou nunca) 

estudado, o que mostra certo abandono desse conteúdo por parte dos professores de 

matemática, o que infelizmente indica que a tese de Regina Maria Pavanello (1989), O 

Abandono da Geometria, ainda está em dia. Renata Aparecida Martins (2003), 

também chama a atenção para a exclusão da Geometria dos programas por parte de 

alguns professores, e o fato de quando ela é trabalhada fica reservada para o final do 

ano, impossibilitando o seu desenvolvimento de forma aprofundada. 

A respeito da pergunta se na Educação Básica o professor utilizou algum 

software para ensinar Matemática, 100% respondeu negativamente. Apesar disso, 06 

dos pesquisados informaram que havia laboratório de informática nas escolas onde 

estudaram. Com isso se depreende que na Educação Básica os sujeitos da pesquisa 

nunca utilizaram softwares em seus processos de aprendizagem de matemática. 

Além disso, 10 dos sujeitos da pesquisa apontaram que seus professores, durante 

a Educação Básica, apenas explicavam as fórmulas e depois davam listas de 

exercícios. Temos que 03 dos pesquisados afirmaram que os professores se baseavam 

apenas no que estava escrito nos livros didáticos. 

Segundo os estudos de Pires (2002), os dados anteriores representam um perigo 

de os pesquisados repetirem o modo de ensinar realizado por seus professores, ainda 

mais se os professores do Curso de Licenciatura em Matemática não estiverem atentos 

ao fato de que serão modelos de como se deve conduzir uma aula. 

Quanto à organização predominante da sala em que os sujeitos da pesquisa 

tiveram aulas durante a Educação Básica, foi a organização da sala em filas, exceto 

para 04 dos pesquisados, que alegaram que este tipo de organização era modificada 

para resolver exercícios. Esses dados podem conduzir à conjectura de que os sujeitos 

da pesquisa não tiveram momentos de investigação e busca da construção do próprio 

conhecimento matemático durante essa etapa de suas escolarizações, pois esse tipo de 

organização da sala não favorece o trabalho em equipe. 

Quanto às duas questões abertas, as respostas foram digitadas e organizadas, 

como se segue. 
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01) Você conhece algum software educativo que poderia ser utilizado para se 

ensinar matemática? Se sim, qual? Em que situação você o conheceu? 

Os pesquisados em sua totalidade afirmaram haver tomado conhecimento dos 

mesmos somente na Faculdade. Os softwares citados foram basicamente os mesmos: 

Cabri Geometri, GeoGebra e o Super logo. O contato com esses softwares aconteceu 

apenas no curso de Licenciatura em Matemática, na disciplina “Informática e 

Educação I”, lecionada no primeiro período do curso, para dar suporte aos alunos na 

utilização da informática, como por exemplo internet, caixa postal, Word, Excel, etc. 

Esta disciplina é necessária, pois apesar da mídia anunciar que a informática é 

algo presente na vida de todos, grande parte dos alunos chega ao Curso Superior sem 

saber utilizar o computador ou até mesmo sem nunca haver tido contato com ele. 

Além disso, essa disciplina aborda a utilização da informática na sala de aula, 

aproveitando-se a oportunidade para apresentar softwares educativos, embora não se 

aprofunde na sua utilização,  apenas explicando-se o seu funcionamento.  

 

02)  Porque você escolheu o Curso de Licenciatura em Matemática? 

Nesse caso as respostas puderam ser categorizadas. As categorias que emergiram 

dos dados foram: 

a) Vocação, querer ensinar. Nessa categoria se enquadram as respostas que 

apresentam um sentimento do pesquisado de pretender ensinar, ter vocação para isso.  

Nessa categoria ocorreram seis respostas.  

b) Gostar de Matemática. Nessa categoria estão as respostas que indicaram que o 

pesquisado escolheu o curso por gostar de Matemática. Nessa categoria estão 

enquadradas 11 respostas. 

c) Indentificar-se com a Matemática. Nessa categoria estão as respostas que indicam 

que o pesquisado se identifica com a Matemática. Nessa categoria há quatro respostas. 

Como há 14 pesquisados, utilizou-se nomes fictícios para identificá-los, observa-

se que há respostas que se enquadram em mais de uma categoria, por exemplo:  

 

Allan: “Me identifico com a Matemática e tenho vocação e gosto pelo ensino.” 

Elton: “Escolhi o curso pelo fato de sempre ter em mente que queria ser professor. 

Agora a disciplina eu só escolhi, pois no Ensino Médio, por mais que a professora era 

focada nas matérias e não procurava recursos diversificados ela explicava e passava o 

conteúdo super bem.” 
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Amanda: “Sempre me identifiquei muito com esta ciência, e os professores que tive 

me ensinaram a gostar dela. Admiro muito a atuação do professor na sala de aula, 

apesar das dificuldades existentes, e vi a matemática como um grande desafio da 

minha vida.” 

As categorias surgidas e os depoimentos citados nos mostram que os sujeitos 

pesquisados, gostam desta disciplina e desejam realmente, ser professores de 

Matemática, pois admiram essa profissão e até se identificam com ela. 

 
3.6 Aplicação do pré-teste 

 
 Este foi aplicado no 2º encontro, realizado no dia 12/08/10. Os sujeitos da 

pesquisa demoraram cerca de 1 hora para resolvê-lo e estavam todos concentrados na 

sua realização. Foi possível perceber que os sujeitos da pesquisa estavam saindo do 

laboratório, discutindo as questões e perguntando uns aos outros quais foram às 

respostas encontradas. Isto pode ser um indicativo de que as questões foram 

interessantes e os sujeitos gostaram de participar desta primeira atividade. 

 
3.6.1 Análise do pré-teste 

 
Os testes foram corrigidos e cada questão analisada segundo os critérios:   

 

a) Respondeu e justificou corretamente; 

b) Respondeu, porém não justificou corretamente; 

c) Não respondeu. Entende-se que o sujeito da pesquisa desconhece o assunto 

solicitado, ou não entendeu a pergunta. 

Foi elaborado um gráfico que mostra as três situações descritas, para cada 

questão. 

 

Questão 01: A rota de um avião 

 

Na primeira questão os sujeitos pesquisados, tinham que traçar no mapa do 

Brasil a rota de um avião que partia de uma determinada capital, e conhecendo o 

ângulo de partida, deveriam indicar as capitais em que foram feitas conexões de voo. 

Ao todo o aluno deveria traçar dois ângulos. O objetivo era averiguar quais os 

conhecimentos prévios os sujeitos pesquisados possuíam sobre medida de ângulos 
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situados em um plano e identificar as possíveis dificuldades de interpretação que 

poderiam ser apresentadas por eles. A questão foi retirada da prova do ENEM (2009). 

 

(ENEM 2009) Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O 
mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais 
identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião AI que 

partiu de Brasília – DF, 
sem escalas, para 
Belém, no Pará, seja 
um segmento de reta 
com extremidades em 
DF e em 4. 
Suponha que um 
passageiro de nome 
Carlos pegou um avião 
AII, que seguiu a 
direção que forma um 
ângulo de 135º graus 
no sentido horário com 
a rota Brasília – Belém 
e pousou em alguma 
das capitais brasileiras. 
Ao desembarcar, 
Carlos fez uma 
conexão e embarcou 
em um avião AIII, que 
seguiu a direção que 

forma um ângulo reto, no sentido anti-horário, com a direção seguida pelo avião AII 
ao partir de Brasília-DF. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre 
dada pela semirreta com origem na cidade de partida e que passa pela cidade destino 
do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em: 

a) Belo Horizonte, e em seguida embarcou para Curitiba 
b) Belo Horizonte, e em seguida embarcou para Salvador 
c) Boa vista, e em seguida embarcou para Porto Velho. 
d) Goiânia, e em seguida embarcou para o Rio de Janeiro. 
e) Goiânia, e em seguida embarcou para Manaus. 

 
A afirmativa correta é a letra b 
Quadro 09 - Ilustração da questão 01 do pré-teste. Fonte: Enem (2009) 

 

O gráfico 01, que segue, descreve as respostas dos sujeitos da pesquisa. 
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Gráfico 01 – Resultados da questão 01 do pré-tese. Fonte: Dados do pesquisador 

 

Dos 14 sujeitos da pesquisa, cinco justificaram e chegaram a respostas 

incorretas. O que foi percebido é que muitos não traçaram corretamente os ângulos, de 

modo que o termo “forma um ângulo no sentido horário com a rota de” parece ter 

confundido bastante os sujeitos da pesquisa, o que os levou a respostas incorretas. 

Três sujeitos da pesquisa não responderam absolutamente nada, alegando que 

não estavam compreendendo o que era para fazer, o que é possível perceber na 

transcrição do diálogo do pesquisado Clodoaldo com o pesquisador:  

Pesquisador: “Por que você não resolveu a primeira questão?” 

Clodoaldo: “Não compreendi o que era para fazer”. 

Pesquisador: “Leia novamente a questão, volte lá, ainda tem um pouco de tempo”. 

Clodoaldo: “Já li várias vezes, fiquei um tempão só nela, aí eu desisti. Tá muito 

difícil”. 

O fato do pesquisado haver desistido não chamou atenção, porém percebeu-se 

que realmente ele tinha dedicado um tempo muito grande para a questão e realmente 

não sabia como começar.  

 

Questão 02 – Encontrando as coordenadas no plano cartesiano 

 

 A segunda questão envolvia o conhecimento sobre a localização de um ponto 

no plano cartesiano, a partir da interpretação de uma tabela que contém temperaturas e 

umidades relativas do ar de uma determinada região. Buscamos verificar se os sujeitos 

tinham conhecimentos prévios sobre a localização de um ponto no plano cartesiano e 

se sabiam interpretar dados de uma tabela representativa de uma situação que poderia 

ser real. A questão foi retirada da prova do ENEM (2002) e se encontra na figura 05, a 

seguir. 
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Os seres humanos podem tolerar apenas certos intervalos de temperatura e umidade 
relativa (UR), e, nessas condições, outras variáveis, como os efeitos do sol e do vento, 
são necessárias para produzir condições confortáveis, nas quais as pessoas podem 
viver e trabalhar. O gráfico mostra esses intervalos: 

 
A tabela mostra temperaturas e umidades relativas do ar de duas cidades, registradas 
em três meses do ano. 

 Março          Maio        Outubro 

 T(ºC) UR (%)  T(ºC) UR (%)  T(ºC) UR (%) 

Campo 
Grande 25 82  20 60  25 58 

Curitiba 27 72  19 80  18 75 

 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que condições ideais são observadas 
em 
 
a) Curitiba com vento em março, e Campo Grande, em outubro. 
b) Campo Grande com vento em março, e Curitiba com sol em maio. 
c) Curitiba, em outubro, e Campo Grande com sol em março. 
d) Campo Grande com vento em março, Curitiba com sol em outubro. 
 
A afirmativa correta é a letra a 
Quadro 10 - Ilustração da questão 2 do pré-teste. 
  

 O Gráfico 02 mostra as respostas dos sujeitos pesquisados. 
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Gráfico 02 - Resultados da questão 2 do pré-teste. Fonte: Dados do pesquisador 

 

Podemos perceber nesta questão que nove pesquisados responderam a questão 

e não conseguiram justificar a resposta assinalada, pois apresentaram dificuldades em 

conseguir expressar o seu pensamento. Vale ressaltar que dos nove pesquisados que 

justificaram, sete responderam erradamente, mostrando que tinham dificuldades em 

localizar um ponto no plano cartesiano e em interpretar uma tabela de dados. 

 

Questão 03 – Resolução Geométrica x resolução algébrica 

 

 Nesta questão, os sujeitos pesquisados deveriam associar a resolução 

geométrica de um sistema linear com duas equações e duas incógnitas à sua resolução 

algébrica. Deveriam reconhecer também quais as características para que um ponto 

pertencesse ou não a uma reta. Buscamos perceber aqui como os pesquisados 

desenvolveriam essa questão, quais estratégias seriam utilizadas pelos mesmos, e 

também se o conceito de pontos pertencentes a uma reta foi aprendido de forma 

significativa durante o Ensino Fundamental ou Médio. A questão 03 detalhada na 

figura 06, foi elaborada pelo própria pesquisador. O Gráfico 03 apresenta os resultados 

dessa questão. 
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03) Descubra os valores dos [ ] sabendo que o gráfico representa a solução deste 
sistema de equações. 
 

[ ]

[ ]



=−

=+

y3x

y2x
 

     
 
 
 

Quadro 11 - Ilustração da questão 3 do pré-teste.  
Fonte: Retirada de provas anteriores aplicadas pelo pesquisador. 

 
Esta questão era aberta, pois caso fosse de múltipla escolha, os alunos poderiam 

simplesmente testar os valores. A resposta correta são os algarismos 5 e 16. 

 

 
Gráfico 03 - Resultados da questão 3 do pré-teste Fonte: Dados do pesquisador 

 
Podemos observar que apenas três alunos acertaram a questão 03 e substituíram 

corretamente o valor da interseção para obter os valores dos [ ] e os demais (onze) 

sujeitos da pesquisa, não fizeram a questão ou substituíram valores aleatórios, sem se 

preocupar se aquele ponto pertencia ou não a aquela reta, o que nos leva a conjecturar 

que o sujeito não tinha conhecimento sobre equações de retas e pontos pertencentes a 

uma reta. 
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Questão 04 – O coeficiente angular  

 
Na quarta questão seria necessário que o aluno tivesse conhecimento sobre o 

coeficiente angular de uma reta, parte da disciplina de Geometria Analítica que 

normalmente é ensinada no terceiro ano do Ensino Médio. Com esta questão foi 

possível avaliar a capacidade de interpretação e também a existência de conhecimento 

prévio sobre este assunto. A questão 04, contida na figura 07, foi retirada do vestibular 

da VUNESP. 

 

04) (Vunesp-SP) O gráfico mostra o resultado de uma experiência relativa à absorção 
de potássio pelo tecido da folha de um certo vegetal, em função do tempo e em 
condições diferentes de luminosidade. 
 

 
Nos dois casos a função linear y = mx 
ajustou-se razoavelmente bem aos dados, daí 
a referência a m como taxa de absorção 
(geralmente medida em micromols por 
unidade de peso por hora). Com base no 
gráfico, se m1 é a taxa de absorção no claro e 
m2 a taxa de absorção no escuro, a relação 
entre essas duas taxas é: 
 
 
 

a) m1 = m2 
b) m2 = 2m1 
c) m1·m2 = 1 
d) m1·m2 = – 1  
e) m1 = 2m2 
 

A afirmativa correta é a letra e 
Quadro 12 - Ilustração da questão 4 do pré-teste. Fonte: Exame de vestibular da Vunesp 

 
 No gráfico 04, podemos perceber o índice de acertos e erros dos sujeitos 

pesquisados. 
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Gráfico 04 - Resultados da questão 04 do pré-teste. Fonte: Dados do pesquisador 

 
Os sujeitos que acertaram a questão substituíram valores da equação na reta, 

encontrando assim os valores de m1 e m2, não utilizando nenhuma expressão 

matemática que poderiam ter aprendido no Ensino Médio. Um pesquisado, apenas 

marcou a alternativa correta, não efetuando nenhum cálculo, neste caso não foi 

possível constatar, se de fato resolveu a questão ou apenas marcou a alternativa 

acertando por sorte. Oito sujeitos apresentaram cálculos que não tinham nada a ver 

com o que foi pedido na questão, e três pesquisados não resolveram a questão não 

marcando nenhuma alternativa. 

Alguns pesquisados tentaram resolver a questão comparando pontos de uma reta 

com os da outra, porém sem obter sucesso ou um resultado lógico satisfatório. 

 
Questão 05 – Escondendo do caçador: estudando a interseção de retas 

 
Nesta questão, para resolvê-la “matematicamente”, o sujeito deveria encontrar a 

equação da reta, conhecidos seus dois pontos, e calcular a interseção delas. Buscou-se 

nesta questão avaliar se os sujeitos já haviam desenvolvido algum tipo de 

conhecimento prévio neste tipo de conteúdo, suas capacidades de interpretar uma 

situação problema, e também qual seria os caminhos desenvolvidos por eles. 

Acreditava-se que eles pudessem resolver esta questão apenas traçando as retas no 

plano cartesiano, e encontrassem seu ponto de interseção. Esta questão foi retirada do 

processo seletivo do ano de 2009 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e 

esta detalhada na figura 08. 
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05) (UFJF-2009) Em uma planície, dois caçadores armados estão localizados nos 
pontos A(2,1) e B(14,2). Nos pontos de coordenadas C(4,7) e D(11,14), encontram-se 
duas árvores. Um ponto que está livre do alcance das balas de ambos os caçadores é: 
 
a) (43, – 83) 
b) (–7, 3) 
c) (43, 83) 
d) (– 7, – 22) 
e) (9,22)   
 
A afirmativa correta é a letra e 
Quadro 13 - Ilustração da questão 5 do pré-teste. Fonte: Exame de Vestibular da Universidade Federal 
de Juiz de Fora 2009. 
 

O gráfico 05, a seguir, mostra que todos os sujeitos responderam a questão, 

porém alguns erraram e outros não. 

 

 
Gráfico 05 - Resultados da questão 05 do pré-teste. Fonte: Dados do pesquisador 

 
Para a resolução desta questão, os sujeitos que acertaram desenharam um plano 

cartesiano e nele marcaram os pontos onde os caçadores estavam e as coordenadas de 

onde estariam as árvores. Traçaram retas ligando cada caçador à arvore mais próxima 

e obtiveram o ponto de interseção. Neste caso, por eliminação, chegaram à conclusão 

de que a única resposta correta poderia ser a letra e. 

Os sujeitos que não conseguiram chegar à resposta correta, também utilizaram a 

mesma estratégia para a resolução, porém não utilizaram uma escala adequada, e desta 

forma não conseguiram perceber que o único ponto que estaria livre do alcance dos 

caçadores seria o ponto de coordenada (9,22). 
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Questão 06 – Pontos simétricos: trabalhando com o ponto médio 

 
Nesta questão, contida na Figura 09, os sujeitos pesquisados deveriam trabalhar 

com a ideia de ponto médio. Nesse item buscou-se avaliar seus conhecimentos prévios 

sobre ponto médio, e o significado do termo simétrico em relação a um determinado 

objeto, e a interpretação de uma situação matemática. Esta questão foi elaborada pelo 

próprio pesquisador baseado em livros do Ensino Médio. 

 

06) Os pontos A e A’ são simétricos em relação ao ponto B(5,2). Sabendo que o ponto 
A tem coordenadas (3,0) quais são as coordenadas do ponto A’. 
Quadro 14  - Ilustração da questão 6 do pré-teste. Fonte: Criação do pesquisador 
 

O Gráfico 06 a seguir contém os resultados desta questão. 

 

 
Gráfico 06 - Resultados da questão 06 do pré-teste. Fonte: Dados do pesquisador 

 
O fato de todos os sujeitos da pesquisa não terem chegado à solução correta 

nos chamou muito a atenção. Porém, como mostrou o gráfico 07, dos 14 sujeitos 

pesquisados, 11 tentaram resolver, buscando algum tipo de estratégia. O que nos leva a 

entender que os mesmos estavam motivados e interessados em resolver, apesar de não 

conseguirem, buscaram um caminho. 

Quando o pesquisador percebeu que nenhum pesquisado havia conseguido 

chegar a uma resposta satisfatória, decidiu conversar com esses, buscando uma 

resposta para esta situação. Os sujeitos da pesquisa alegaram que desconheciam o 

termo simétrico, o que dificultou a resolução e compreensão do que era para fazer. 

Diálogo com o pesquisado Carlos: 

Pesquisador: “O que você achou de mais difícil nesta questão?” 

Carlos: “Eu não entendi o que significava o termo simétrico em relação ao ponto B, 

até fiz um desenho para tentar enxergar alguma coisa, mas não saiu nada.” 

Pesquisador: “Tudo bem!” 
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Questão 07 – Retas paralelas 

 
Na figura 10 a seguir, esta a questão 07 do pré-teste. 

Quadro 15 - Ilustração da questão 7 do pré-teste. Fonte: Adaptado de Jose Ruy Giovanni e José Roberto 
Bonjorno (2001). 
 

Nesta questão os sujeitos pesquisados deveriam encontrar o valor do parâmetro 

a, para que as retas fossem paralelas. Pretendíamos desta forma, avaliar se os sujeitos 

tinham conhecimentos prévios sobre equações representativas de retas, em especial de 

retas paralelas. 

Um dos caminhos possíveis para a resolução, e que era esperado pelo 

pesquisador, era que os sujeitos escrevessem a equação na forma reduzida e 

igualassem os coeficientes angulares.  

O gráfico 07 a seguir contém os resultados desta questão. 

 
Gráfico 07 - Resultados da questão 07 do pré-teste. Fonte: Dados do pesquisador 

 
Pelo gráfico, podemos perceber que apenas um aluno conseguiu resolver a 

questão. O pesquisado encontrou o valor dos coeficientes angulares das retas, 

igualando os dois. Um fato observado foi que este pesquisado não acertou a questão 

04 que também envolvia conhecimentos sobre coeficiente angular. Isto nos leva a 

pensar que talvez o pesquisado apenas memorizou o que fazer quando as retas são 

paralelas, porém não construiu corretamente o conceito de coeficiente angular. 

Muitos pesquisados tentaram isolar o y, porém não sabiam o que tinham que 

fazer depois, não concluindo a questão. 

 
 
 
 

07) Para quais valores de a as retas de equações 3ax – 6y = 5 e 3x – (a – 5)y = 7 são 
paralelas? 
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3.7 Apresentado as atividades investigativas/exploratórias 

 

A partir dos resultados do pré-teste, foi elaborada a proposta das tarefas, a serem 

realizadas pelos pesquisados.  

O pesquisador optou para que em uma das cinco atividades a serem realizadas, o 

software GeoGebra fosse dispensável. Isto para que os sujeitos percebessem que é 

possível desenvolver atividades diversificadas, no caso investigativas e exploratórias, 

sem o uso de softwares. 

As atividades desenvolvidas nessa pesquisa, inicialmente, foram mais 

estruturadas e direcionadas do que normalmente são as atividades exploratórias e 

investigativas. Tal fato se fez necessário pela complexidade do conteúdo matemático a 

ser explorado e também pelo fato dos sujeitos pesquisados não estarem acostumados a 

realizar atividades desta natureza. Ronaldo Abrão Pimentel e Maria José de Paula 

(2007), em sua pesquisa mostraram a necessidade desse procedimento. 

 
Optamos por elaborar uma tarefa investigativa que inicialmente era mais 
dirigida – mais estruturada, numa tentativa de permitir que o aluno não 
acostumado a uma postura mais ativa em sala de aula iniciasse sua 
atividade enquanto se ambientava. Aos poucos, a tarefa tornou-se mais livre 
– menos estruturada, uma vez que o aluno já se sentia mais seguro para 
conduzir o trabalho de forma autônoma. (PIMENTEL e PAULA, 2007, p. 2). 
 

Nas atividades buscou-se associar os conhecimentos prévios dos sujeitos da 

pesquisa à construção dos conhecimentos pretendidos pelo pesquisador, exigindo dos 

mesmos a elaboração de conjecturas, buscando desenvolver autonomia, capacidade e 

valores, porém novas descobertas e novos caminhos poderiam surgir, pois tal fato é 

inerente às atividades de investigação e exploração. 

 

3.7.1 Tarefa 01 – Estudando o comportamento de um ponto no plano cartesiano 

 

Como os resultados da questão 02 do pré-teste mostraram que os sujeitos 

pesquisados tinham dificuldades em localizar um ponto no plano cartesiano e assim 

como muitos não resolveram a questão 03, ou substituíram valores aleatórios sem se 

preocuparem se o ponto pertencia ou não a uma reta; tal fato nos levou a conjecturar 

que eles, em geral, não tinham conhecimentos sobre o assunto.  

Devido a esses resultados, a primeira tarefa foi elaborada tendo os seguintes 

objetivos: 
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• Analisar a movimentação de um ponto no plano, de um ponto em um segmento de 

reta, e de um ponto na interseção de dois segmentos de retas; 

• Propiciar uma investigação da posição de pontos no plano; 

• Investigar o ponto de interseção de dois segmentos; 

 
Essa atividade era composta por quatro itens a serem explorados pelos sujeitos 

da pesquisa. Os pesquisados deveriam construir três segmentos de reta no plano 

cartesiano, em que apenas dois deles poderiam se cruzar. Após a construção dos três 

segmentos os sujeitos pesquisados deveriam construir um ponto na interseção dos 

segmentos que se cruzaram, um ponto sobre o segmento que não se cruzou com 

nenhum outro e um ponto solto (não pertencente a nenhum dos três segmentos) no 

plano cartesiano.  

A partir desta construção os sujeitos pesquisados deveriam arrastar os pontos, 

observando sempre a janela algébrica e a janela geométrica do GeoGebra, criando 

conjecturas, e fazendo as indagações que julgassem necessárias. Os sujeitos 

pesquisados deveriam também movimentar as extremidades dos segmentos para 

levantar outras hipóteses. 

Na continuação da tarefa, os sujeitos pesquisados deveriam também construir 

um segmento de reta, tendo como uma de suas extremidades o ponto de interseção 

(dos outros dois segmentos) e ao movimentar qualquer um dos pontos fizessem 

conjecturas, levantassem hipóteses e questionamentos gerais. 

Consideramos esta atividade, uma atividade de exploração, pois conforme 

afirmam Fiorentini, Fernandes e Cristovão (2005, p. 2) “as explorações tendem a ser 

mais livres e menos sistemáticas (...) são frequentemente utilizadas para introduzir um 

novo tema de estudo ou para problematizar e produzir significados a um conceito 

matemático.” 

 

3.7.2 Tarefa 02 – Investigando a existência do Ponto Médio 
 

Na questão 06 do pré-teste, os sujeitos pesquisados não obtiveram sucesso na 

sua realização, no dialogo com alguns deles, conclui-se que eles não compreendiam o 

significado do termo simétrico e assim não sabiam como calcular o ponto médio de 

um segmento. Por esses motivos, foi elaborada a segunda tarefa com os objetivos: 
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• Investigar o significado do termo reflexão; 

• Investigar a existência do ponto médio; 

• Investigar como podemos calcular as coordenadas do ponto médio. 

 

A tarefa deste dia foi dividida em duas partes. Na primeira parte, os sujeitos da 

pesquisa deveriam construir dois pontos e depois construir um terceiro ponto que seria 

a reflexão de A em relação a B. Após essa construção, os sujeitos pesquisados 

deveriam movimentar o ponto A ou o ponto B e discutir o significado do termo 

reflexão em relação a um determinado ponto. Nessa parte da tarefa, o objetivo era que 

os sujeitos percebessem que quando construímos um ponto em reflexão a outro ponto 

estamos trabalhando com o ponto médio.  

Foi solicitado que construíssem dois segmentos de reta AB e BA’, para que 

pudessem investigar sobre a existência do ponto médio. A partir dessas construções, os 

estudantes deveriam movimentar as extremidades dos segmentos, observando sempre 

a janela algébrica e a janela geométrica, para que, dessa forma, fosse possível levantar 

hipóteses e discutir com os seus pares. 

Na segunda parte da atividade, os estudantes deveriam investigar não apenas a 

existência do ponto médio, mas também como calcular as coordenadas deste ponto. 

Para isso, foi solicitado que construíssem o segmento de reta AB e a partir deste 

segmento traçassem uma reta perpendicular ao eixo x passando por A e uma 

perpendicular ao eixo y passando por B.  

Após essa construção, deveriam marcar a interseção das retas construídas e a 

partir da interseção dessas retas perpendiculares aos eixos x e y os sujeitos deveriam 

construir as mediatrizes das extremidades dos segmentos com a interseção das retas 

citadas. A ideia era que os sujeitos percebessem que as coordenadas do ponto médio 

são as médias aritméticas das coordenadas dos pontos extremos. Quanto aos termos 

reflexão, mediatriz e ponto médio estes não foram explicados pelo pesquisador, os 

sujeitos tiveram que construí-los ou descobri-los em conjunto. 

 

3.7.3 Tarefa 03 – Identificando e traçando uma reta 
 

Como na questão 03 (só três sujeitos) e na questão 05 (seis sujeitos), 

conseguiram obter alguma resolução, e os demais participantes da pesquisa mostraram 

não ter conhecimentos sobre equações de retas, pontos pertencentes a uma reta, 
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interseção de duas retas, e resolução de um sistema de equações, foi elaborada a 

terceira tarefa com os seguintes objetivos: 

 
• Investigar as condições para que um ponto pertença ou não a uma reta; 

• Explorar as possíveis soluções de uma equação de grau um com duas incógnitas; 

• Investigar quantos pontos no plano cartesiano são necessários para traçar uma reta; 

• Compreender e explorar a reta como possíveis soluções para a uma equação de grau 

um com duas incógnitas; 

• Investigar a solução geométrica da interseção de duas retas; 

 
Optamos por fazer esta tarefa sem a utilização de um software, porém com certa 

facilidade a atividade poderá ser adaptada para ser realizada com a utilização do 

GeoGebra. Ela foi elaborada para mostrar aos futuros professores que é possível 

preparar uma atividade exploratória/investigativa sem o uso do computador. Isto por 

que ainda há instituições escolares desprovidas de toda espécie de recursos e no 

momento, os pesquisados não sabem em que escola poderão exercer sua profissão. 

A tarefa foi subdividida em duas partes, a primeira parte tinha por objetivo – 

identificar e traçar duas retas, compreendendo os pontos da reta como as possíveis 

soluções para uma equação de grau um com duas incógnitas; a segunda, reconhecer a 

resolução gráfica ou geométrica da interseção de duas retas como a solução de sistema 

de duas equações com duas incógnitas. 

Na primeira parte da atividade, os sujeitos pesquisados dispunham de dois 

planos cartesianos, e em cada plano deveriam marcar alguns pontos, já pré-

estabelecidos por uma equação de reta escrita na forma geral. Para estas equações os 

valores da incógnita x já foram determinados. Em seguida, marcados os pontos, estes 

deveriam ser ligados. Solicitava-se que os sujeitos pesquisados tirassem suas 

conclusões sobre as construções feitas. 

Na continuação da atividade, os sujeitos pesquisados deveriam determinar seis 

soluções possíveis para uma equação e traçar o gráfico correspondente às soluções 

encontradas. Nesta atividade deveriam também reconhecer se um ponto pertencia ou 

não a uma reta justificando quantos pontos são necessários para determinar uma reta. 

A segunda parte da atividade tinha por objetivo reconhecer que a resolução de 

um sistema de duas equações, com duas incógnitas, sendo todas as incógnitas de grau 

um, é a interseção de duas retas. Para tanto, foi solicitado que os pesquisados 
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encontrassem as possíveis soluções de duas equações e investigassem a existência de 

algum par ordenado que fosse ao mesmo tempo solução das duas equações. É 

importante ressaltar que o pesquisador não utilizou o termo sistema de equações. 

 

3.7.4 Tarefa 04 – Observando o comportamento da reta 
 

 

Como os resultados da questão 01 do pré-teste mostraram que muitos (oito) 

pesquisados tinham dificuldades em trabalhar com ângulos e os da questão 04 

indicaram que muitos (quatorze) desconheciam o termo coeficiente angular de uma 

reta, foi elaborada a quarta tarefa com os seguintes objetivos: 

 

• Investigar que existem diferenças quando trabalhamos com uma equação de reta 

escrita na forma geral e escrita na forma reduzida; 

• Investigar as relações existentes entre o termo independente da equação reduzida e 

o gráfico da reta; 

• Investigar se existe alguma relação entre a inclinação da reta e os coeficientes da 

equação da reta; 

• Investigar relações existentes entre o ângulo formado entre a reta e o eixo das 

abscissas e a inclinação da reta; 

• Explorar conceitos iniciais de coeficiente angular de uma reta através da 

exploração; 

 
A quarta tarefa era para os sujeitos da pesquisa investigarem as relações e 

diferenças existentes ao se estudar a equação da reta na forma geral e na forma 

reduzida. Para tanto, os sujeitos pesquisados, deveriam construir uma reta definida por 

dois pontos; inicialmente na janela geométrica, esta reta estaria escrita na forma geral 

(ax + by = c), e eles deveriam buscar relações entre os coeficientes e o gráfico 

construído na janela geométrica. Após fazerem as primeiras análises, os sujeitos 

deveriam modificar a forma escrita da equação da reta, passando para a forma 

reduzida (y = kx + d) e verificar novas possibilidades. Foi solicitado também, que eles, 

marcassem o ponto de interseção do gráfico da reta com o eixo y, de modo a auxiliá-

los a fazer conjecturas para obterem relação entre a equação da reta e o seu gráfico. 

Buscou-se com esta tarefa explorar também as relações que pudessem existir 

entre o coeficiente angular da reta e os coeficientes da equação escrita na forma 
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reduzida. Para tanto foi solicitado aos sujeitos pesquisados que utilizando o GeoGebra, 

calculassem a inclinação da reta,  e movimentando-a fizessem observações sobre 

alguma relação existente entre a equação da reta e seu gráfico. 

  

3.7.5 Tarefa 05 – Retas paralelas e retas perpendiculares 
 

A partir dos resultados da questão 07 do pré-teste, observou-se que treze (dos 

quatorze) pesquisados não tinham conhecimentos sobre equações de retas paralelas. 

Assim, foi desenvolvida a tarefa 05, com os seguintes objetivos: 

 
• Investigar as relações algébricas e geométricas existentes entre retas paralelas; 

• Investigar as relações algébricas e geométricas entre retas perpendiculares. 

 

A quinta tarefa buscou explorar as relações existentes entre retas paralelas e 

perpendiculares, tanto no que tange a questão geométrica quanto às relações existentes 

entre os coeficientes dessas equações. A tarefa foi subdivida em duas partes, a 

primeira envolvendo o paralelismo e a segunda o perpendicularismo entre retas. 

Na primeira parte da tarefa, os sujeitos pesquisados deveriam construir uma reta 

definida por dois pontos A e B e um construir um ponto C qualquer fora dela. Por este 

ponto fora da reta, com o auxilio do GeoGebra, deveriam construir uma reta que fosse 

paralela à reta construída anteriormente, e a partir das observações na janela 

geométrica deveriam definir o que são retas paralelas. Na continuação da tarefa, os 

sujeitos pesquisados deveriam movimentar o ponto C construído fora da primeira reta 

e observar as relações existentes entre as equações das retas que apareciam na janela 

algébrica. 

Ainda na primeira parte da tarefa, foi solicitado aos sujeitos pesquisados que 

criassem uma relação matemática para definir quando duas retas são paralelas ou não, 

conhecendo apenas suas equações. Após definir essa relação, os mesmos deveriam 

utilizando o campo de entrada de dados, disponível no GeoGebra, escrever equações 

de retas que fossem paralelas, de modo a comprovar as conjecturas feitas 

anteriormente. 

Na segunda parte da tarefa, utilizamos basicamente o mesmo procedimento que 

foi feito para as retas paralelas, porém os sujeitos pesquisados iriam trabalhar com 

retas perpendiculares. Por tanto deveriam também inicialmente conceituar o que são 
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retas perpendiculares e depois buscar relações entre as equações de duas retas 

perpendiculares. Como foi feito na primeira parte da atividade, nesta parte os mesmos 

deveriam descobrir uma relação matemática para definir quando duas retas são 

perpendiculares, conhecendo apenas as suas equações e comprovar suas conjecturas 

construindo novas retas, utilizando o campo de entrada do GeoGebra. 

Todas as atividades se encontram na integra no Apêndice C. 

 

3.8. Organização dos grupos para a realização das tarefas 

 

A organização dos grupos foi feita da seguinte forma: os 14 sujeitos da pesquisa 

foram divididos em quatro trios e uma dupla. Os grupos foram definidos por eles, pela 

afinidade que possuíam entre si. Assim se fez para facilitar o desenvolvimento das 

atividades, pois os sujeitos já estavam acostumados a realizar atividades em grupo 

durante o período normal de aulas. Com já citado anteriormente, foram utilizados 

nomes fictícios para evitar qualquer tipo de constrangimento; os nomes foram 

escolhidos de forma a não haver nome coincidente em nenhuma das turmas 

pertencentes aos pesquisados. Desta forma foram constituídos os grupos: 

 

Grupo A: formado pelos sujeitos Allan, Amanda, e Alice 

Grupo B: formado pelos sujeitos Bruno, e Bernardo 

Grupo C: formado pelos sujeitos Carlos, Clodoaldo e Carmem  

Grupo D: formado pelos sujeitos Deise, Débora e Diana 

Grupo E: formado pelos sujeitos Elton, Eduardo e Emilia 

 
Com essa organização eles participaram de todas as atividades. Foi solicitado 

que cada pesquisado redigisse um relatório do ocorrido durante a realização das tarefas 

solicitadas, que chamamos de registro da atividade. 
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CAPITULO IV 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS RESULTANTES DA PROPOSTA 

ELABORADA E REALIZADA DAS TAREFAS INVESTIGATIVAS E 

EXPLORATÓRIAS À LUZ DO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, descrevemos e analisamos os dados coletados, narramos a 

realização das tarefas associando-as às idéias de tarefas investigativas de Ponte e 

outros autores que desenvolveram pesquisas nesta temática. Os diálogos e registros 

que manifestaram a aprendizagem significativa foram citados ao final de cada 

atividade. As respostas encontradas foram subdividas em três categorias, criadas pelo 

pesquisador baseado no referencial descrito nas páginas de 49 a 56 desta pesquisa, são 

elas: 

 

1a Categoria: Aquelas que denotam uma aprendizagem significativa por descoberta; 

2a Categoria: Aquelas que denotam uma aprendizagem significativa por recepção; 

3a Categoria: Aquelas que denotam a utilização de organizadores prévios – subsunçores; 

Ressaltamos que as três categorias não aparecem em todas as atividades e que 

existem interseções entre as categorias. 

Ao final deste capitulo, apresentamos um comparativo entre o pré-teste e o pós-

teste realizado pelos sujeitos da pesquisa. 

  

4.1 Desenvolvimento da Tarefa 01 

 

A primeira tarefa foi desenvolvida no dia 26/08/10. Inicialmente foi feita uma 

leitura oral da primeira tarefa a ser realizada pelos sujeitos da pesquisa. Em seguida, 

indagou-se se havia algum termo desconhecido para os mesmos. Segundo Ponte 

(2003), essa etapa é muito importante, pois dela depende todo o resto; é essencial que 

todos compreendam o sentido da tarefa, em especial, no caso desta pesquisa, onde os 

sujeitos envolvidos não possuíam nenhuma experiência com tarefas investigativas. 

Para essa tarefa estava previsto um tempo de 50 minutos, e inicialmente 

tínhamos a pretensão de realizar uma (ou talvez duas) atividades por encontro. No 
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entanto, o tempo gasto para o desenvolvimento das tarefas se mostrou difícil de 

prever, devido ao fato dos pesquisados realmente explorarem cada item, o que 

confirma as ponderações de Ponte (2003, p. 25): “pode sempre programar-se o modo 

de começar uma investigação, mas nunca se sabe como ela irá acabar”. Tal fato 

ocorreu pela discussão que os pesquisados estavam adotando na busca pela 

concretização das tarefas. 

A primeira atividade era bastante simples, pois conforme afirma Ponte (2003) 

para realizar atividades de investigação e exploração, não é necessário que se tenham 

questões extremamente difíceis, mas sim que tenhamos interesse em abordar 

terminado assunto. No que tange à construção da figura no GeoGebra, nenhum grupo 

apresentou dificuldades. Leram a atividade e começaram a fazer livremente a 

construção, aparentemente sem nenhuma dificuldade. Este foi um fato que facilitou o 

bom andamento dos trabalhos. Uma ilustração de uma das construção do grupo B, 

encontra-se na figura 04. 

Figura 04 – Primeira parte da atividade 01 construída pelo grupo B 
Fonte: Construção do Grupo B 

 
Os pesquisados dos grupos A, B, C e D chegaram a conclusões parecidas, 

observaram que havia diferenças entre os pontos, mas que seria possível movimentar o 

ponto G por todo o plano cartesiano, enquanto que o ponto H só poderia movimentar-

se sobre o segmento AB e que não seria possível movimentar o ponto I. 
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 A dupla C solicitou ajuda ao pesquisador, provocando o seguinte diálogo: 

 

Débora: O ponto I está movimentando, mas ele não deveria se movimentar. 

Pesquisador: Concordo, mas por que ele está se movimentando? 

Débora: Olha aqui! Tô conseguindo movimentar o ponto I, mas quando eu movimento 

ele deixa de ser a interseção. 

Pesquisador: Vamos fazer o seguinte, comece de novo, construa novamente a figura. 

 Nesse momento o pesquisador tinha dúvida, pois concordava com a crítica do 

pesquisado, porém realmente não sabia como explicar porque o ponto I estava se 

movimentando. Então solicitou que o grupo construísse novamente a figura e 

acompanhou toda a construção. Durante a construção, o pesquisador percebeu que o 

Grupo D, não estava construindo o ponto I na interseção e sim em apenas uma das 

retas. 

Pesquisador: É aqui, olha. Você tem que construir o ponto na interseção. (conforme 

pedido na tarefa). 

Débora: Mas como eu faço isso? 

Pesquisador: Clique na segunda janela. Marque o ponto na interseção de dois objetos. 

Olha só, agora as duas retas ficam com as cores mais fortes, significando que o ponto 

vai ser construído na interseção. 

Os pesquisados chegaram a conclusões parecidas, observando que havia 

diferenças entre os pontos que pertenciam a um segmento, os que pertenciam à 

interseção de segmentos e os que não pertenciam a nenhum dos segmentos. Allan 

observou que não seria possível movimentar o ponto I, pois o ponto I só se 

movimentaria se não fosse uma interseção. 

Foi possível observar o registro escrito de Alice, para o item “4 a” da atividade  

 

O ponto G se desloca aleatoriamente no plano cartesiano, inclusive 
podemos colocá-lo em cima dos outros segmentos de reta. O ponto H se 
move somente em cima do segmento AB, ou seja no limite do ponto A a B. 
O ponto I já não se move para nenhum lugar, pois é justamente o ponto de 
interseção das duas retas CD e EF, o ponto pertence aos dois segmentos 
(Registro escrito de Alice). 

 

 No item “b” da atividade, os pesquisados deveriam movimentar o segmento e 

fazer observações, todos os grupos observaram que se movimentassem os pontos do 
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segmento, a interseção mudaria de lugar, observando também que caso deixasse de 

existir a interseção, o ponto I também deixaria de existir. 

 

O que pode se observar é que ao movimentar os segmentos CD e EF e o 
ponto I que é a interseção desses segmentos, só se muda os valores e os 
pontos. Sendo que o ponto I está em função dos segmentos (Registro 
escrito de Diana). 

 

Na continuação da atividade, no item “4c” era solicitado que os sujeitos 

pesquisados construíssem outro segmento, porém uma de suas extremidades deveria 

ser o ponto I (interseção dos segmentos CD e EF). 

As conclusões obtidas pelos grupos para este item foram semelhantes, pois se 

limitaram a justificar que caso movimentassem o ponto J o comprimento do segmento 

IJ iria se alterar. Os grupos A, B, D e E concluíram dizendo que poderiam movimentar 

J, aumentando ou diminuindo o tamanho do segmento, mas caso J se confundisse com 

o ponto I, o segmento IJ deixaria de existir. Porém o grupo C, apesar de apresentar as 

mesmas conclusões dos demais grupos, estava sempre ressaltando os termos ângulo e 

inclinação. 

No item “4 d” os sujeitos pesquisados deveriam movimentar as extremidades 

dos segmento CD ou EF, e observar se havia alguma relação com o segmento IJ. 

Os grupos A, B, C e E, destacaram que quando se alterava o segmento CD ou 

EF, o ponto I se movimentava, alterando então o segmento IJ, pois estavam alterando 

a posição do segmento I, mas caso os segmentos CD ou EF, deixassem de se cruzar, o 

ponto I deixaria de existir, e o segmento IJ também deixaria de existir. 

A seguir apresentamos os registros escritos de Alice e Eduardo: 

 
Quando movimentamos as retas CD e EF de modo a deixar de interceptá-las 
o ponto I desaparece, o segmento IJ desaparece, mas, somente, o ponto J 
permanece, ou seja, o ponto continua existindo. Observamos, também que à 
medida que movimentamos os segmentos CD e EF, o segmento IJ se desloca 
(Registro escrito de Alice). 
 
Ao se movimentar a extremidade CD ou EF o ponto J se manterá fixo e a 
outra extremidade “I” da semi-reta JI se movimentará sobre a reta EF porém 
se ultrapassar o limite EF, o ponto I ficará indefinido (Registro escrito de 
Eduardo). 

 

 O grupo C destacou que se alterarmos apenas o tamanho do segmento CD ou 

EF o segmento IJ permanecerá inalterado e que para se alterar o tamanho do segmento 



88 
 

 
 

IJ, deveria ser alterada não a posição das extremidades dos segmentos CD e EF e sim 

o ângulo de inclinação destes segmentos. 

 

Quando altera-se o tamanho dos segmentos CD e EF o segmento IJ não 
se altera, já quando altera-se o ângulo de inclinação de qualquer dos 
segmentos CD e EF o segmento IJ altera o tamanho e a inclinação. 
Quando qualquer dos segmentos CD ou EF se unem em um ponto I fica 
indeterminado e IJ não existe, da mesma forma quando não há 
interseção entre os segmentos CD e EF. (Registro do escrito de Allan). 

 

4.1.1 Momento de Socialização da Atividade 01 

 
 O momento de socialização das ideias, das observações feitas e das possíveis 

conjecturas foi realizado no fim do encontro. Esse momento, conforme afirma Ponte 

(2003 p.41), “constitui um momento importante de partilha de conhecimentos”. 

 O pesquisador não atribuiu uma ordem de apresentação aos grupos; apenas 

solicitou que cada grupo apresentasse as suas conclusões, porém foi necessário pedir 

que um grupo começasse. O silêncio na sala naquele momento chamou-nos a atenção; 

um aluno olhava para o outro, talvez se perguntando: “Quem vai começar?” ou “Vai 

você primeiro!”. Tal fato é relatado por Ponte (2003, p.41) “[...] a aula de Matemática, 

habitualmente, não é um lugar que os alunos estejam habituados a comunicar suas 

ideias nem argumentar com os seus pares”. Nesse caso o pesquisador solicitou que o 

grupo A começasse. 

 Amanda (interlocutora do grupo A) começou fazendo seus posicionamentos 

sobre o que tinha observado na atividade, já no início a polêmica foi gerada, quando a 

mesma relatou que o ponto I não se movimentava. Emilia, componente do grupo E, 

logo indagou que ela tinha conseguido movimentar o ponto I, mas todos os demais 

sujeitos argumentaram que isso não poderia ter acontecido, pois o ponto I não se 

movimenta. Tal fato chamou a atenção de Diana, que indagou: “então mostra prá 

gente como você fez?” 

 Então, Emilia, levantou-se, foi até o computador, todos os demais sujeitos da 

pesquisa se dispuseram em um semicírculo atrás de Emilia que mostrou como o ponto 

I se movimentava, provocando o seguinte diálogo:  

Amanda: Assim não vale! 

Emilia: Por que não, tô movimentando o ponto I? 
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Amanda: Não, você tá movimentando o segmento, por isso que você consegue 

movimentar I. 

 O diálogo descrito anteriormente ocorreu, pois Emilia, para movimentar o 

ponto I, estava movimentando a extremidade do segmento CD ou EF. 

 A pesquisada, Emilia, acabou sendo convencida pelos demais participantes que 

neste caso não estava movimentando o ponto, e sim o segmento. Ponte (2003) ressalta 

que este tipo de colocação, dificilmente seria usufruído pelos demais sujeitos, caso não 

houvesse esse momento de socialização, o que mostra a importância deste momento. 

Amanda continuou a relatar suas observações.  

Amanda: Observamos que o ponto I se movimenta quando movimentamos os ponto 

CD ou EF. 

 Neste momento Carlos levantou o braço, gerando o dialogo que segue: 

Carlos: Discordamos de sua opinião. 

Carmem: Inicialmente também tínhamos pensado desta forma, mas chegamos a outra 

conclusão. 

Pesquisador: Qual foi a conclusão que vocês chegaram? 

Carlos: Nem sempre o ponto I vai se movimentar, pois se alterarmos apenas o 

tamanho do segmento CD ou EF, ele não se movimenta. 

 Neste momento Carlos, se levantou e fez o desenho dos dois segmentos se 

cruzando no quadro negro, explicando que quando alteramos o tamanho do segmento, 

nem sempre se alteraria a localização do ponto I. 

Carlos: Olha só: se a gente movimentar o ponto C, sem alterar o ângulo de inclinação 

da reta o ponto I não vai se alterar, pois você estaria alterando apenas a distância, e 

não o ângulo. 

 Todos os demais pesquisados concordaram com a explicação de Carlos. 

Segundo Ponte (2003, p. 46), os momentos de socialização das atividades fazem com 

que os alunos percebam “mais plenamente do caráter divergente das investigações e da 

postura que devem assumir nessas aulas”. 
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4.1.2 Analisando a primeira tarefa a partir da aprendizagem significativa 

 
Categoria: Aquelas que denotam uma aprendizagem significativa por descoberta 

 
Durante a realização da primeira tarefa, algumas descobertas puderam ser feitas 

a partir da utilização do software GeoGebra. Tais fatos puderam ser percebidos 

quando o grupo C, por meio da manipulação do software, afirmou que o ponto I, que é 

o ponto de interseção de dois segmentos somente se movimentaria caso houvesse uma 

mudança; não no tamanho do segmento, mas no ângulo de inclinação de um dos 

segmentos de reta. Esse fato pode ser demonstrado nos registros seguintes: 

 
Quando altera apenas os tamanhos dos segmentos CD e EF o ponto I se 
mantém inalterado até que os segmentos se encontrem em um ponto, 
tornando-se assim indefinido, uma vez que não existe interseção de 
pontos. Quando se altera o coeficiente angular do segmento o ponto I se 
movimenta sobre os dois segmentos CD e EF, contudo quando não há 
interseção entre os segmentos CD e EF, o ponto I se torna indefinido. 
(Registro escrito de Carlos) 
 
Quando se modifica só os tamanhos dos segmentos, o ponto I 
permanece inalterado até que ele se tornem único. Se modificar o 
ângulo da interseção, o ponto I deslocará até a sua inexistência, caso em 
que os segmentos tenderão a ficar em paralelo (Registro escrito de 
Clodoaldo). 
 
Ao alterar o tamanho dos segmentos o ponto I não se modifica, mas se 
mudar as inclinações o I movimenta percorrendo somente sobre os 
segmentos. Somente terá o ponto de interseção caso as retas se 
cruzarem. Quando unido todas as extremidades em um único ponto, o I 
torna-se indefinido devido não existir interseção (Registro escrito de 
Carmem). 

 

 Esses registros nos levam a acreditar que os alunos associaram essa descoberta 

utilizando o seu conhecimento previamente estabelecido. Segundo Ausubel (1980), 

este tipo de aprendizagem ocorre a partir da utilização de ferramentas oriundas de 

experiências da vivência do indivíduo no seu cotidiano ou mesmo construídas em um 

contexto escolar. Fato interessante é que tal afirmação de que aumentando o tamanho 

do segmento não se alterava o ponto de interseção não poderia ser explicado pelo 

GeoGebra, foi uma dedução feita pelo grupo sem o auxílio do software. 
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Categoria: Aquelas que denotam uma aprendizagem Significativa por Recepção 

Nos registros escritos do grupo E podemos perceber que os mesmos atuam de 

forma significativa sobre a tarefa proposta, enumerando conclusões, como podemos 

perceber por seus registros escritos: 

Quando se movimenta as extremidades dos segmentos pode-se observar 
duas coisas: 
1º Se não houver interseção não haverá o ponto I 
2º Agora se houver interseção o ponto I irá variar de acordo com o tamanho 
do segmento (Registro escrito de Elton). 

 

O registro escrito do Elton parece-nos demonstrar que o mesmo chegou a essa 

conclusão a partir da atividade desenvolvida. Para Ausubel (1980), a aprendizagem 

por recepção acontece quando o aluno atua sobre o material e relaciona a ideias que já 

estão pré-estabelecidas em sua estrutura cognitiva. 

Outro momento que nos sugere uma aprendizagem por recepção ocorre na 

discordância do Grupo C em relação ao grupo A, no momento de socialização, quando 

Carlos, explica que poderia ser movimentado o segmento CD ou EF sem movimentar 

o ponto I; buscando dessa forma, explorar as possibilidades de construção do 

conhecimento através da exploração do material que estava sendo trabalhado. 

 

Categoria: Aquelas que denotam a utilização de Organizadores Prévios - Subsunçores 

 
As diversas colocações feitas pelos grupos já na tarefa inicial mostraram que os 

grupos utilizaram termos diferenciados para descrever uma situação, como por 

exemplo, Carlos que usou o termo coeficiente angular, Clodoaldo que utilizou o termo 

ângulo e Carmem que utilizou o termo inclinação. 

É interessante perceber, através das colocações desse grupo, que a atividade os 

levou a buscar termos que aparentemente são conhecidos pelos sujeitos da pesquisa e 

próprios da Geometria Analítica, como coeficiente angular, ângulo e inclinação. 

Segundo Moreira e Massini (2001 p. 21), uma das funções dos organizadores prévios é 

de “superar o limite entre o que o aluno já sabe e aquilo que ele precisa saber, antes de 

poder aprender a tarefa apresentada”. Podemos observar nesse caso que os conceitos 

que serão investigados em tarefas futuras já começam a aflorar logo no inicio, o que 

poderá ser um facilitador para as demais tarefas. 
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4.2. Desenvolvimento da atividade 02 

 

Ao chegar à sala, para a realização das atividades propostas, todos os 

pesquisados já estavam presentes. Foi solicitado pelo pesquisador que formassem os 

grupos para a realização da tarefa; os sujeitos da pesquisa formaram os mesmos 

grupos e assentaram-se nos mesmos lugares da última atividade. 

Nesse dia, a orientadora da pesquisa estava presente. Os sujeitos da pesquisa 

foram previamente avisados e sua presença não alterou o comportamento dos mesmos.  

Foi entregue uma folha contendo a tarefa para cada aluno. E como sugere 

Ponte (2003), inicialmente foi feita uma leitura oral da tarefa. Baseado na experiência 

vivenciada na primeira atividade foi previsto a utilização dos dois horários de aula, 

para que pudéssemos completar toda a atividade. 

Na primeira parte da tarefa, com exceção do grupo D, os alunos não tiveram 

dificuldades em realizar as construções. O grupo D, apresentava dificuldades em 

realizar as atividades com o software, pois para movimentar o ponto, não estavam 

clicando exatamente no ponto, portanto não conseguiam movimentá-lo. O 

pesquisador, intervindo, auxiliou os estudantes para que pudessem dar continuidade à 

tarefa. Para Ponte (2000), esse tipo de intervenção por parte do professor às vezes se 

faz necessária para conduzir o aluno ao objetivo proposto. 

Durante a realização da tarefa, ocorreu um pequeno problema, pois era 

solicitado ir à nona janela, mas esta ordenação de janelas não era a mesma em algumas 

máquinas, pois alguns computadores tinham aparentemente versões diferentes do 

software Geogebra, mas isso não foi um empecilho para o prosseguimento da 

atividade. 

O primeiro item da primeira parte da atividade perguntava qual o significado 

do termo “reflexão”. Percebemos que muitos não conseguiram concluir o que seria o 

termo, se limitando apenas a descrever o que acontecia entre os pontos A, B e A’. 

Como podemos perceber nos registros seguintes: 

 
Quando A se move o A’ se move no sentido contrário, ou seja, se A se 
mover de x= 0 a x = 3 o A’ irá se mover de x = 0 a x = – 3.  Percebemos 
que B é a origem de A e A’ e também o ponto médio entre A e A’. 
(Registro escrito de Bruno) 
 
Ao criar os pontos A e B e ao obter A’ que é a reflexão de A em relação a 
B, temos que ao mover o ponto A, o ponto A’ se move de forma paralela. 
(Registro escrito de Deise) 



93 
 

 
 

O ponto B é fixo no plano, ao movimentarmos o ponto A em linha reta o 
ponto A’ se movimentará na mesma direção em sentido contrário, sempre 
eqüidistante ao ponto B (fixo). Se girarmos o ponto A o A’ também se 
movimentará no mesmo sentido giro mantendo eqüidistante o ponto B. 
(Registro escrito de Eduardo) 

 
Podemos perceber, através dos registros escritos, que houve dificuldade em se 

fazer as anotações referente à tarefa, conforme nos confirmam Ponte et al (1999, p. 

139), “uma vez obtidas as conclusões, outra grande dificuldade manifestada por 

muitos alunos é a elaboração do registro escrito”. 

  Na segunda parte da atividade, de maneira guiada, os pesquisados deveriam 

descobrir quais eram as coordenadas do ponto médio, se construíssem dois pontos 

sobre o eixo x e dois pontos sobre o eixo y. Foi curioso o fato dos sujeitos não 

construírem aleatoriamente os pontos; alguns utilizaram números inteiros como 

coordenadas para facilitar o cálculo do ponto médio. Entretanto, isso não aconteceu 

em todos os grupos. A seguir, exemplificamos com alguns registros escritos: 

 
Colocamos um ponto em x1 = 2 e x2 = 6 e o ponto B é 4. 

Algebricamente : 
2

2x1x +
 (Registro escrito de Bernardo). 

 
Colocamos um ponto em y1 = 5 e y2 = 9 e o ponto B é 7. 

Algebricamente : 
2

2y1y +
 (Registro escrito de Bernardo). 

 
 

  Em alguns casos os sujeitos pesquisados se apropriaram inadequadamente de 

alguns termos matemáticos. No entanto, Ponte et al (1999) sugere que a utilização 

inadequada desses termos na comunicação não impede o sucesso da tarefa e não 

impede os alunos de fazerem muitos raciocínios corretos, tal como os que 

apresentamos a seguir: 

 

Dados os f(x) (3,9) determine o ponto médio 6
3

18

3

9

2

1

9

3

  
2

1
  

==⋅=  

(Registro escrito de Diana). 

Dados os g(x) (2,9) determine o ponto médio 4,5
2

9

2

9

2

1

9

2

  
2

1
  

==⋅=  

(Registro escrito de Diana). 

 



94 
 

 
 

  Dessa forma, a maioria dos pesquisados conseguiram associar corretamente a 

maneira de se calcular o ponto médio, alguns utilizando corretamente os termos 

matemáticos e outros não, porém obtendo resultados satisfatórios: 

 
Em relação a esses dois pontos seria o ponto médio. Algebricamente temos 
que o x de um ponto mais o x do outro ponto dividido por 2 seria o ponto 
médio. Já que o y é zero (Registro escrito de Emilia). 
 
O ponto B seria o ponto Médio do segmento, podemos calculá-lo somando 
o valor das extremidades do segmento e dividindo o resultado por dois, ou 
seja basta tirar a média aritmética (Registro escrito de Bruno). 
 
O ponto B seria o ponto médio. Fazendo a média aritmética que é a soma 
do ponto C com A, dividindo por 2, obteria a média, em relação ao eixo y 








 +

2

DC
(Registro escrito de Débora). 

 
Plotando-se dois ponto A e C, ponto “B” do referente ao exercício anterior, 
seria o ponto eqüidistantes de A e C, podendo ser calculado somando-se as 

coordenadas de A e C e dividindo por dois B
2

cxax
=

+
. (Registro escrito 

de Carlos). 
 

Quando solicitados para investigar qual seria “o ponto médio” de um segmento 

não mais situado sobre os eixos coordenados, os alunos procuraram maneiras 

diferentes. Percebemos que o grupo B, buscou utilizar mais o software, pois marcaram 

e calcularam as distâncias de HF e HE para analisá-las, explorando não apenas a 

questão do ponto médio, mas também recursos oferecidos pelo GeoGebra, como o 

cálculo da distância entre dois pontos.  

Os sujeitos pesquisados aprofundaram suas investigações, e analisaram pontos 

que o próprio pesquisador não esperava, tais como a questão de áreas e semelhanças 

de triângulos. Eduardo (um estudante de 60 anos), não se contentava apenas em ver as 

conclusões no computador, fazia desenhos constantes em um folha de papel para os 

colegas: “Olha só, temos triângulos semelhantes”, mostrando os ângulos aos demais 

componentes do grupo. A sua fala levou os demais componentes do grupo a 

observarem o que ele havia percebido, porém não conseguiam matematizar as suas 

conclusões, ficando apenas em observações sem qualquer fundamentação matemática. 

Allan também chamou a atenção dos colegas para o fato de termos triângulos 

semelhantes, gerando o seguinte dialogo: 

Allan: Olha só, este ângulo é igual a este, e este aqui é a mediatriz, logo é de 90º, 

portanto são semelhantes. 
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Amanda: Faz o seguinte, soma tudo e dividi por quatro agora, mas e aí como vamos 

achar as coordenadas? 

Nesse momento, fez-se necessária a intervenção do pesquisador:  

Pesquisador: Você está somando o que, a distância daqui até aqui, mas você não está 

mexendo com um ponto, você não está buscando uma coordenada. 

O pesquisador deixou que os alunos pensassem sobre o que estava sendo 

discutido. Nesse momento, Amanda tomou alguns valores para testar, com a utilização 

de uma calculadora:  

Amanda: Professor, mas esta coordenada aqui é negativa, tenho que diminuir, ou 

passo o valor para positivo. 

Pesquisador: Teste em vários lugares, para você tentar chegar a alguma conclusão, 

pode ajudar. 

A dupla B, em especial Bernardo, também observou a questão dos triângulos, 

em especial as áreas dessas figuras: 

Bernardo: Olha aqui, (nome do pesquisador)! [...] dois triângulos e um quadrado, 

soma os dois triângulos e forma o quadrado, mas cadê as coordenadas? 

Observa-se, pela própria pergunta do pesquisado, que ao trabalhar com áreas ele não 

estava trabalhando com coordenadas. Por esse motivo, ficou refletindo sobre qual a 

relação da área com o ponto médio. 

Quase todos os grupos conseguiram concluir como calcular as coordenadas do 

ponto médio. No entanto, os pesquisados obtiveram a expressão matemática do ponto 

médio, através de experimentações, isto é, de observações e manipulações no software 

GeoGebra, não tendo realizado qualquer demonstração, conforme ilustram os registros 

a seguir. 

 
O ponto Médio. Somando os valores do eixo x no ponto A e B e dividindo 
por 2 obtém-se do ponto da mediatriz, o mesmo acontece no eixo y. 
(Registro escrito de Diana) 
 
Podemos chamar de Ponto Médio. Calculando o ponto médio 
separadamente de x e y, pois tem o x do A e o y do A e tem o x do B e o y 

do B então fica 
2

BXAX
Xm

+
=  e 

2

BYAY
mY

+
=  (Registro escrito de 

Clodoaldo). 
 
Em relação aos pontos AB, podemos calcular o ponto médio do segmento. 
Podemos calcular assim: x do ponto A + o x do ponto B e dividir por 2. 
y do ponto A + o y do ponto B e dividir por 2 (Registro escrito de Emilia). 
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 Podemos perceber, através da descrição dos sujeitos, que a tarefa 02 permitiu que 

investigassem e concluíssem qual seria uma maneira para se encontrar as coordenadas 

do ponto médio. Entretanto, é importante ressaltar novamente que os mesmos não 

validaram suas conjecturas por meio de demonstrações. 

 

4.2.1 Momento de Socialização da Tarefa 02 

 

Após a realização da tarefa, procedemos à socialização dos resultados obtidos 

pelos pesquisados. É, nesse momento, que eles têm a oportunidade de se comunicar 

matematicamente, refletir sobre o que desenvolveu e desenvolver a habilidade de 

argumentar (PONTE, 2003). 

O momento de socialização, foi conduzido pelo grupo B, em que os 

componentes colocaram suas conclusões sobre o significado do termo reflexão. 

Explicaram que o termo “reflexão” seria como se fosse o simétrico, como se o ponto B 

fosse a origem do plano cartesiano. 

Bernardo afirmou: O termo reflexão, pode ser comparado ao termo simétrico, pois é 

como se o ponto B estive no zero. 

 Bruno ponderou: Então, se o ponto tá no 3, então a reflexão vai estar no –3, se o 

ponto B estiver no zero. 

Amanda do grupo A, interviu na colocação dos colegas, respondendo que, para 

ela, seria como se fosse um espelho, afirmando que: 

  
A reflexão pode ser comparada a um espelho, quando a gente se aproxima 
do espelho que é o ponto B, a imagem da gente se aproxima também. E 
quando eu me afasto do espelho, minha imagem afasta do espelho junto 
comigo (Registro escrito de Amanda). 

 

 Contudo, todos os grupos concordam em utilizar o termo ponto médio para o 

ponto B, pois ele estaria na metade do segmento AA’, logo seria o ponto médio deste 

segmento. 

Outro momento importante da socialização foi quando se discutiu sobre como 

calcular as coordenadas do ponto médio. O grupo A, foi o único que obteve uma 

conclusão diferente dos demais, concluindo que o ponto médio seria obtido, calculado 

pela expressão  2)oy(y2)ox(x −+− dividida por 2, explicando que utilizaram o 

teorema de Pitágoras para obter a conclusão de que o ponto médio seria assim 
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calculado. Ao apresentar essa conclusão, o grupo E contra-argumentou, através do 

pesquisado Elton:  

Elton: mas [...], você vai encontrar aí um valor, e como você vai encontrar as 

coordenadas que tem que ter x e y?. 

Diante das colocações do grupo A e sem saber o que responder, o grupo B não emitiu 

resposta. Necessitando da intervenção do pesquisador: 

Pesquisador: Bem, vamos ver o que você esta calculando aqui, explique como você 

chegou a este resultado. 

Amanda, explicou que eles tinham trabalhado com o triângulo que se forma, 

calculando a medida dos lados, fazendo um x menos o outro, e aplicando o teorema de 

Pitágoras. Diante da explicação de Amanda, o pesquisador perguntou para a turma: 

Pesquisador: Se ele calculou a medida deste lado, e a medida do outro lado, e aplicou 

o teorema de Pitágoras, o que ele encontrou aqui? 

Alguns pesquisados responderam: “a medida da hipotenusa”. 

Pesquisador: Correto, a medida da hipotenusa. Que é a medida deste segmento. Então 

qual a descoberta que este grupo esta apresentando para nós? 

O pesquisador esperava uma resposta por parte dos pesquisados, porém 

ninguém respondeu. O pesquisador interviu:  

Pesquisador: Eles acabaram de mostrar como calcular a distancia entre dois pontos, 

conhecendo apenas as suas coordenadas.  

Nesse momento Deise, perguntou: Então para calcular a distância entre dois pontos, 

basta utilizar esta fórmula? 

O pesquisador respondeu: Correto, mas lembre-se que é apenas aplicar o teorema de 

Pitágoras. 

O momento de socialização continuou com o grupo B, através do pesquisado: 

Bruno: Podemos calcular o ponto médio, através de uma média aritmética. Somamos 

os valores de x do ponto A e do x do ponto B, dividimos por 2, aí então obteremos o x 

do ponto médio, repetimos o mesmo procedimento para o y, temos então que (o aluno 

se dirigiu ao quadro, e desenhou um segmento AB, e marcou um ponto C e continuou) 

para calcularmos o ponto C, aqui basta fazer 








 ++

2

bYaY
,

2

bXaX
, e temos as 

coordenadas do ponto C. 
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Todos os estudantes concordaram inclusive os pesquisados do grupo A, mas 

estes perceberam a importância de suas colocações e as contribuições que trouxeram 

para os demais sujeitos ao exporem as suas idéias. 

 

4.2.2 Analisando a segunda tarefa a partir da aprendizagem significativa 

 

1a Categoria: Aquelas que denotam uma aprendizagem Significativa por descoberta 

 

O Grupo A, apesar de não ter conseguido formalizar as coordenadas do ponto 

médio, conseguiu obter uma relação matemática que não era esperada pelo 

pesquisador:  

 

O ponto B seria o ponto médio entre os pontos. Para calcular 
algebricamente deve-se observar antes a localização dos pontos, pois para 
calcular sobre o eixo x ou y basta somar o valor dos pontos A e A’ e dividir 

por dois
2

'AA +
, mas para calcular um valor qualquer sobre o plano 

cartesiano, basta calcular d = 2
21

2
21 )yy()xx( −+− tendo desta 

forma a distância entre os pontos, mas se dividirmos esta distância por dois 
teremos a distância do ponto médio a um dos pontos, e da outra forma terá 
a coordenada do ponto exato (Registro escrito de Alice). 

 

O grupo A conseguiu obter uma maneira para calcular a distância entre dois 

pontos, apesar de ser solicitado que obtivessem as coordenadas do ponto médio. 

Podemos perceber que o aluno, ao citar que “se dividirmos esta distância por dois 

teremos a distância do ponto médio a um dos pontos”, observou que estava se 

tratando da distância. Nesse caso, foi necessária a intervenção do pesquisador apenas 

para orientar o trabalho desenvolvido pelo grupo. Essas constatações feitas pelo grupo 

A nos levou a crer que os pesquisados chegaram a essa conclusão explorando a própria 

tarefa, pois segundo a teoria de David Ausubel, a aprendizagem significativa por 

descoberta ocorre quando “o aluno chega ao conhecimento por si só e consegue 

relacioná-lo com os conhecimentos anteriormente adquiridos” (TELLES e WALL, 

2004, p. 1). 

Quatro grupos, dentre os cinco constituídos, conseguiram encontrar as 

coordenadas do ponto médio entre dois pontos. Segundo Ausubel (2000, p. 5), “na 
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aprendizagem pela descoberta, o aprendiz deve em primeiro lugar descobrir este 

conteúdo, criando proposições que representem soluções para os problemas 

suscitados, ou passos sucessivos para a resolução dos mesmos”. 

Isso é o que podemos perceber através dos registros escritos dos grupos ao 

tecerem suas conclusões sobre a existência e como calcular o ponto médio. 

 
Podemos chamar o ponto de interseção das Mediatrizes de ponto médio, o 
seu valor poderá ser obtido através de uma média aritmética. Ex. Somando 
o valor de A e B e dividindo por dois, ou ainda dividindo o segmento AB 
por dois XA + XB/2 e YA + YB/2 (Registro escrito do Sujeito de Bruno). 
 
Ponto médio: somando os valores das coordenadas do eixo x no ponto A e 
B dividindo por 2, obtemos o valor do ponto da mediatriz e mesmo se faz 
para as coordenadas do eixo em y (Registro escrito de Deise). 
 
Ponto Médio, ao obter as coordenadas de y, soma-se e divide por 2 e acha a 
coordenada de y da mediatriz e repete o processo com as coordenadas do 

eixo x, sendo o ponto médio (x’,y’)  y'
2

2y1y
=

+
 e x'

2

2x1x
=

+
(Registro 

escrito de Emilia). 
 

Os registros escritos apontam que a sequência de atividades propiciadas 

conduziram os pesquisados a obter conclusões de como se calcula o ponto médio de 

um segmento. 

 
2a Categoria: Aquelas que denotam uma Aprendizagem Significativa por Recepção 

 

Como relatado anteriormente, no momento de socialização da atividade, o grupo 

A encontrou a fórmula da distância entre dois pontos, entendendo que ela serviria para 

se obter as coordenadas do ponto médio. A discussão entre o grupo A, o pesquisador e 

o sujeito E1, no momento de socialização, mostrando para os demais pesquisados que 

aquela “descoberta” se tratava da distância de uma extremidade ao meio, e percebendo 

que os sujeitos do grupo A, conseguiram compreender que aquela não era a maneira 

correta de encontrar as coordenadas do ponto médio e sim a apresentada por Bruno, do 

grupo B, deu indícios que ocorreu uma aprendizagem significativa por recepção. Isto 

porque Moreira (2006, p. 17), explica que na aprendizagem receptiva “o que deve ser 

aprendido é apresentado ao aprendiz em sua forma final”, neste caso, os pesquisados 

tiveram a oportunidade de discutir e trabalhar com o material proposto, porém a 

aprendizagem ocorreu apenas no momento da socialização da tarefa. 
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3a Categoria: Aquelas que denotam a utilização de Organizadores Prévios – Subsunçores 

 

Para Moreira e Massini (2001), segundo a teoria de David Ausubel, os 

organizadores prévios tem como principal função servir de ponto entre o que o aluno 

já sabe e o que se pretende que ele aprenda. A tarefa proposta, nesse contexto, deverá 

servir como forma de proporcionar essa aprendizagem significativa. Conforme nosso 

entendimento, Telles e Wall (2004) concordam com esses autores, quando citam que 

deve haver uma relação entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio do aluno 

para que de fato a construção da aprendizagem seja significativa. 

A importância dos conhecimentos prévios utilizados como semelhança de 

triângulos, o reconhecimento desta semelhança através dos ângulos, utilizando o 

Teorema de Tales, o conhecimento que já tinham sobre o que era mediatriz, a 

utilização do Teorema de Pitágoras, serviram de subsunçores para a ocorrência da 

aprendizagem significativa em matemática, para investigar quais seriam as 

coordenadas do ponto médio. Esses conteúdos e conceitos foram surgindo durante a 

investigação e o conhecimento adquirido sobre coordenadas do ponto médio poderá 

servir de base para outros conceitos matemáticos. 

 

4.3. Desenvolvimento da Tarefa 03 

 

Ao chegarmos ao laboratório de matemática, muitos sujeitos da pesquisa ainda 

não haviam chegado, devido ao trânsito. Aguardamos algum tempo para iniciarmos as 

atividades. Quando todos estavam presentes, foi solicitado que os grupos se reunissem, 

como de costume, porém dessa vez a atividade não seria com a utilização dos 

computadores e a tarefa seria realizada apenas com papel e lápis. 

O fato do LEPEM ser disposto em mesas hexagonais facilitou a organização dos 

grupos  para a realização da tarefa. Como de costume, a leitura foi feita em voz alta 

para que todos compreendessem o que deveria ser feito, pois Fonseca, Brunheira e 

Ponte (1999, p. 6) afirmam que “a fase de introdução da tarefa é bastante importante, 

pois tem uma dinâmica própria que poderá influenciar decisivamente o sucesso do 

trabalho, principalmente se os alunos não estiverem familiarizados com este tipo de 

atividade”. 
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Na questão inicial da primeira parte foram dadas duas equações e pediu-se que 

marcassem pontos no plano que as satisfizessem. Porém observamos que todos os 

grupos, ao perceberem que os pontos eram colineares, automaticamente os ligaram 

formando duas retas, apesar de ser solicitado que apenas marcassem os pontos. 

O grupo D, solicitou ao pesquisador se poderiam consultar um livro, pois 

estavam com algumas dúvidas. O pesquisador autorizou a consulta, deixando os 

estudantes livres para a busca do conhecimento. Isto de acordo com Fonseca, 

Brunheira e Ponte (1999) que sugerem que o professor é chamado a intervir numa 

investigação em diversas situações. Nesse caso, o professor deve estar preparado para 

reagir, perspectivando o desenvolvimento nos alunos de um conjunto de capacidades e 

atitudes essenciais. Essa foi a atitude assumida pelo pesquisador ao autorizar a 

consulta solicitada. A atitude dos sujeitos pesquisados em buscar solucionar uma 

dúvida, em um livro, nos leva a acreditar que esse grupo estava adquirindo autonomia 

na construção do conhecimento. 

O segundo item solicitava que os pesquisados ligassem os pontos gerando uma 

reta (atividade já realizada pelos grupos) e a que conclusão poderiam chegar sobre o 

significado dessa reta. A ideia dessa questão era que eles compreendessem que a reta 

representava as infinitas soluções de uma equação. No entanto, os grupos se limitaram 

a descrever que a reta era crescente ou decrescente, como podemos perceber no 

dialogo do grupo E: 

 
Eduardo: Eu lembro que se o x for positivo ela é crescente se for negativo ela será 

decrescente. 

Emilia: Eu também lembro isso, mais olha só, em todas o x tá positivo e uma é 

crescente e a outra é decrescente. 

O grupo C também elaborou uma discussão parecida. 

Carlos: Temos uma reta crescente e outra decrescente. 

Carlos: Professor, isso aqui é o que podemos chamar de função não é? Podemos dizer 

isso? A equação da reta é uma função? A reta é uma função do 1º grau? 

Pesquisador: Vamos pensar juntos então: o que é uma função? Reta é uma função? 

Como vocês definem uma função? 

A pergunta foi lançada para o grupo com o intuito de que pudessem aprofundar 

no assunto. Nesse momento, o professor assumiu sua função de moderador e 

orientador, assim como propõem Fonseca, Brunheira e Ponte (1999). Para os autores, 



102 
 

 
 

cabe ao professor estimular a comunicação entre os alunos na fase de discussão da 

tarefa: 

 

Nesta fase os alunos são confrontados com hipóteses, estratégias e 
justificações diferentes das que tinham pensado, são estimulados a 
explicitar as suas ideias, a argumentar em defesa das suas afirmações e a 
questionar os colegas. É também esta a altura adequada para se clarificarem 
ideias, se sistematizarem algumas conclusões e se validarem resultados 
(FONSECA, BRUNHEIRA, PONTE, 1999, p. 8). 

 

 O grupo D, que tinha pedido autorização para consultar um livro, também 

estava discutindo quando uma função era crescente ou decrescente. Porém, o fato da 

reta estar escrita na forma geral trazia algumas dúvidas mostradas no dialogo seguinte: 

Débora: Professor, olha só a gente até lembrou que a reta é crescente quando o x é 

positivo e decrescente quando é negativo, até conferimos aqui. (o pesquisado estava 

mostrando um livro do Ensino Médio que tinha usado para consulta). 

Diana: Mas porque aqui não tá dando certo, o que fizemos de errado? 

Pesquisador: Não tem nada errado, olha a forma que está escrito aqui, (se referindo 

ao livro que os pesquisados estavam consultando), e olha a forma que está escrito na 

atividade, há uma diferença. Qual é essa diferença? 

Débora: Aqui tá y igual a x e aqui tá x mais y. 

Nesse ponto o pesquisado isolou o y e conseguiu concluir que era necessário a 

equação estar escrita na forma reduzida; porém não utilizou esse termo. 

Basicamente os grupos se limitaram a investigar a questão da reta ser crescente 

ou decrescente. Alice, fez o seguinte registrou escrito: “Podemos observar que 

formaram-se duas funções. A do 1º gráfico é um função crescente e a do 2º gráfico é 

decrescente”. 

Todos os grupos, apesar de não terem contato no momento da atividade, 

chegaram às mesmas conclusões. Nesse caso, acreditamos que a atividade devesse ser 

adaptada para que os mesmos possam explorar mais a tarefa, ou talvez os grupos, 

ainda não estivessem acostumados a uma postura ativa frente às tarefas investigativas, 

embora já houvessem realizado duas. 

Uma parte da tarefa solicitava que os pesquisados determinassem seis soluções 

para a equação 2x – y = 5 e traçassem o gráfico correspondente a essas soluções. 

Todos os grupos encontram os seis pontos sem dificuldade e traçaram a reta. Assim 

puderam concluir que para traçar uma reta bastam apenas dois pontos, como mostra o 
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registro de Bruno: “Dois pontos, pois a partir das coordenadas (x,y) e (x’,y’) podemos 

perceber o trajeto da reta, como também percebemos se ela é crescente ou 

decrescente”. 

Na segunda etapa da tarefa, a escolha dos pontos se deu com certa naturalidade. 

Todos os grupos escolheram valores para x compreendidos entre 5 e -5. Esse fato, 

provavelmente, se deu pelas dimensões da folha onde estava traçado o plano 

cartesiano e pelo fato dos cálculos com números inteiros serem mais simples. 

Assim não foi difícil encontrar o ponto comum aos dois gráficos (3,1). Porém, 

quando perguntados como poderíamos definir a interseção entre duas retas, a maioria 

dos grupos se limitou a dizer que era o ponto onde as retas se cruzavam, conforme os 

registros escritos seguintes: “Definimos quando as retas se encontram em um único 

ponto, ou seja, um par ordenado que satisfaz em comum as equações” (registro escrito 

de Clodoaldo). “O par ordenado correspondente as duas equações formam a interseção 

da reta” (registro escrito de Deise). 

Entretanto, o grupo A discutiu mais a questão e buscou entender o significado 

algébrico daquele ponto, como mostra o registro escrito de Allan: “A interseção de 

duas retas é definida pelas coordenadas de um ponto. A interseção de duas retas se dá 

pela resolução do sistema de equações dadas 




=+

=−

4yx

5y2x
� S = (3,1)”  

Percebemos que, ao contrário das demais atividades, os alunos não buscaram 

muitas alternativas; se limitaram apenas a responder as perguntas solicitadas e não 

procuraram aprofundar os conhecimentos envolvidos nas questões. 

 

4.3.1 Momento de Socialização da Tarefa 03 

 

No momento de socialização foi solicitado que os grupos apresentassem como 

haviam realizado a tarefa. Começamos com o grupo D e se algum outro grupo 

houvesse optado por um caminho diferente do apresentado, deveria se pronunciar para 

que as diferenças fossem discutidas. 

O grupo D, representado por Diana, começou a explicar o que tinham feito: 

Diana: Bem, pegamos os valores aqui, de x e substituímos na equação e fomos 

completando a tabela, depois apenas ligamos os pontos. 

Diante da fala de Diana, o pesquisador achou necessário fazer uma intervenção e 

perguntou:  
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Pesquisador: Vocês ligaram os pontos, antes do segundo item ou logo após o segundo 

item? 

 Diana respondeu: Nós já ligamos, pois percebemos que seria uma reta. 

Acreditando que um conceito matemático estava incorreto, ou não bem 

formulado o pesquisador continuou a sua intervenção, provocando o diálogo: 

Pesquisador: Vocês ligaram os pontos. Mas vocês precisavam ligar os pontos? 

Diana: Ligamos, pois é uma reta. 

Pesquisador: Mas o item pedia para marcar os pontos no plano cartesiano, e não para 

ligá-los. 

Diana: Mas se os pontos formam uma reta a gente não pode ligar? 

Pesquisador: Nem sempre, temos que observar o que queremos. Se você estiver 

trabalhando com uma função, cujo gráfico não seja uma reta, ao ligar os pontos, 

vocês não vão encontrar o gráfico correto. E também tem que se observar o domínio 

da função. 

Neste momento, percebemos que Amanda e outros pesquisados, ainda ficaram 

com dúvida. 

Concluímos que seria necessária uma intervenção diante de um relato impreciso. 

Então realizamos uma discussão sobre domínio, imagem e contradomínio de uma 

função, para que os estudantes pudessem entender melhor o fato de que em geral não 

se pode ligar os pontos encontrados no plano cartesiano e que nem todo gráfico é 

constituído por uma reta. 

Após a discussão, o pesquisador continuou o diálogo: 

Pesquisador: Mas qual o significado da reta, o que vocês podem dizer especificamente 

sobre estas retas? 

Diana: Percebemos que uma é crescente e a outra decrescente. 

Pesquisador: Alguém chegou a outra conclusão? 

Como ninguém demonstrou nenhuma reação o pesquisador continuou. 

Pesquisador: Vamos tentar chegar a outra conclusão. Qual o significado da reta, o 

que significa essa reta para vocês? 

Pesquisador: O que a reta representa? 

Os pesquisados pensaram, mas não responderam. Nesse momento, consideramos 

que seria novamente necessária outra intervenção, pois percebemos que, para eles, a 

reta não tinha significado. 
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Pesquisador: Olha só. Um gráfico pode ser formado apenas por pontos isolados. Tudo 

bem, que estes poderiam ser ligados, mas gostaria que vocês percebessem o que 

significa essa reta, e principalmente o que significa cada ponto dessa reta. Significa o 

conjunto de pontos que satisfazem a essa equação, ou seja, cada par ordenado, 

independente de ser o (-4,9) ou (2,3), por exemplo, há pontos cujas coordenadas 

formadas por números não inteiros que também são soluções desta equação. Por 

exemplo, o 








2

9
,

2

1
 é também uma solução. 

Bernardo: A reta é composta por infinitos pontos, então a equação tem infinitas 

soluções? 

Pesquisador: Toda equação que pode ser representada por uma reta, tem infinitas 

soluções. 

E a socialização dos demais itens da tarefa teve continuidade com o seguinte 

diálogo: 

Diana: Para sabermos se o ponto pertence ou não ao gráfico apenas substituímos, o x 

na equação se o y da equação fosse o mesmo daqui, então significa que o ponto 

pertence ao gráfico. 

Bernardo: Bastava a gente apenas ver se o gráfico passa pelo valor, não precisava 

fazer nenhuma conta. 

Sujeito B2: Olha só, o (-3,-11) tá muito longe do gráfico, então como que ele vai ser 

uma solução da equação se ele não tá na reta? 

Pesquisador: Isso mesmo. 

Na segunda parte da tarefa que perguntava como podemos definir a interseção 

de duas retas, ocorreu o seguinte diálogo: 

Diana: Chegamos aqui à conclusão de que a interseção de duas retas é o ponto 

comum as duas equações.  

Allan: (nome do pesquisador), olha só a gente aqui fez isso também, mas como tanto o 

x quanto o y, tem que ser o mesmo nas duas equações, então basta resolver um 

sistema com as duas equações que a gente chega no valor que corresponde as duas, 

sem precisar ficar procurando, ou desenhando a reta para ver onde elas se 

encontram. 

Os demais alunos concordaram com a colocação de Allan. 

Encerramos a discussão, e todos começaram a sair da sala, Bernardo, procurou o 

pesquisador ao final da atividade provocando o diálogo: 
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Bernardo: Estou gostando muito (nome do pesquisador), deste trabalho, a gente 

aprende muito. E é bem menos cansativo que ficar na sala de aula, a gente tem a 

oportunidade de discutir. 

Pesquisador: Que bom que você está gostando, espero também que esteja sendo um 

momento produtivo para sua formação como professor. 

Bernardo: E como tá. Sabe eu to aprendendo muito, mas aí é que eu fico pensando. A 

gente é adulto, está aqui para aprender mesmo, ninguém tá aqui brincando, todo 

mundo quer aprender e o máximo possível. Mas será que essa atividade funcionará 

com os meninos? Eles são muito desinteressados, quando trabalham em grupo só 

querem conversar, eu acho que não iria dar certo não, pois eles não querem nada. 

Pesquisador: Até poderia concordar com você, se eu não tivesse tido experiências 

anteriores que provam o contrário. Eu, acho que o que eles não gostam é de ficar 

parados, se eles tiverem pensando, discutindo, trabalhando o tempo passa rapidinho. 

Mas se eles tiverem que ficar lá três ou quatro horas, olhando um professor falando 

sem parar, realmente eles vão atrapalhar a aula, pois fica monótono, fica chato, tem 

que movimentar. 

Bernardo: É, pensando por este lado, talvez o senhor tenha razão. 

Bernardo: Deixa eu ir que tenho aula daqui a pouco, quinta a gente continua nossa 

conversa. 

O momento de socialização da atividade foi rico, apesar de ter sido necessário 

deixar de atuar apenas como pesquisador e agir como professor, pois não poderia 

deixar que os sujeitos pesquisados construíssem conceitos errados. Fonseca, Brunheira 

e Ponte (1999, p. 8) afirmam que é na fase de socialização que os alunos “são 

confrontados com hipóteses, estratégias e justificações diferentes das que tinham 

pensado, são estimulados a explicitar as suas ideias, a argumentar em defesa das suas 

afirmações e a questionar os colegas”. Nesse sentido, é um momento também para “se 

clarificarem ideias, se sistematizarem algumas conclusões e se validarem resultados”.   

O diálogo final com Bernardo, trouxe indícios de que é necessária uma mudança 

na forma como se ensina, pois os alunos podem construir imagens negativas de 

métodos de ensino, que muitas vezes não são utilizados na Educação Básica e no 

Ensino Superior. De fato, PONTE (2002), alerta para cuidados a se ter na formação 

dos futuros professores. 
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Se a formação não preparar o jovem professor para se inserir nas escolas 
que existem, com os seus alunos e as suas culturas profissionais, corre o 
sério risco de formar inadaptados, professores, que ao assumirem funções, 
se sentem completamente deslocados e inaptos para desempenhar o seu 
papel (Ponte, 2002, p. 04). 

 

4.3.2 Analisando a terceira tarefa a partir da aprendizagem significativa 

 

1a Categoria: Aquelas que denotam uma aprendizagem Significativa por descoberta 

  

O grupo A1 concluiu que para achar o ponto de interseção das duas retas, 

bastaria resolver um sistema de duas equações com duas incógnitas. Isto nos sugere 

uma aprendizagem significativa por descoberta, pois segundo Silva (2006), quando o 

material proposto ao aprendiz, o leva a descobrir um principio pertinente ao conteúdo 

estudado relacionando-o à sua estrutura cognitiva é indício de uma aprendizagem 

significativa por descoberta. 

 

2a Categoria: Aquelas que denotam uma aprendizagem Significativa por Recepção 

  

O momento de socialização da tarefa 02 exigiu alguma intervenção do 

pesquisador. O fato de o pesquisador intervir na discussão e indagar aos sujeitos 

pesquisados que a reta representava as possíveis soluções de uma equação, sugere um 

momento onde ocorreu a aprendizagem significativa por recepção. Conforme Ausubel 

(2000), na aprendizagem por recepção, o conteúdo muitas vezes não apresenta 

problemas, e o aprendiz apenas necessita de compreender o seu significado. 

 

3a Categoria: Aquelas que denotam a utilização de Organizadores Prévios - Subsunçores 

 

Podemos perceber que os grupos utilizaram nesta tarefa conhecimentos prévios 

oriundos das duas primeiras tarefas, como a localização de um ponto no plano 

cartesiano e as noções de plano cartesiano. 

O grupo D ao solicitar ao pesquisador para consultar um livro, sugere indícios da 

utilização de organizadores prévios, pois o grupo reconheceu qual conteúdo estava 

sendo abordado naquela tarefa, tendo pequenas dúvidas que buscaram sanar. 
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Percebemos também que quando os grupos se limitaram a dizer que as retas 

eram crescentes ou decrescentes, fizeram a utilização de conhecimentos anteriores. 

Percebemos também no dialogo do pesquisador com o grupo C, que o grupo 

estava associando a ideia de reta à de função do 1º grau. 

O reconhecimento pelo Grupo A de que o ponto de interseção de duas retas, 

poderia ser obtido pela resolução de um sistema, pode ser considerado a utilização de 

organizadores prévios.  

 
 
4.4 Desenvolvimento da tarefa 04 

 
Ao chegar ao LEPEM, todos os alunos estavam presentes, e pudemos dar inicio 

a realização da tarefa 04. Foi solicitado que formassem os grupos, e que a atividade 

seria com a utilização do GeoGebra. 

Foi feita uma leitura em voz alta da atividade pelo pesquisador, e perguntado se 

alguém tinha alguma dúvida sobre os enunciados, ninguém alegou ter dúvidas e 

começaram a desenvolver a tarefa sem nenhum problema. Ressalta-se aqui que 

conforme Ponte, Brocardo e Oliveira (2003), é imprescindível que o professor garanta 

que todos os alunos entendam o sentido da tarefa proposta. 

Na construção da reta, a partir de dois pontos quaisquer do plano cartesiano, os 

grupos escolheram pontos distintos.  

O grupo E optou por marcar os pontos no plano de forma diferente dos demais, 

marcou um aleatoriamente e o outro optou por marcar na interseção dos eixos 

coordenados, ou seja, na coordenada (0,0), desta forma a equação na forma geral era 

do tipo ax + by = 0. 

O fato de terem construído o ponto B sobre a origem, impedia de movimentá-lo, 

conseguindo então movimentar apenas o ponto A, mas isso trouxe contribuições no 

processo de investigação. Conforme podemos perceber pela fala da pesquisada Emilia: 

Professor, não consigo movimentar o B, mas movimentando o ponto A, olha aqui o 

que a gente observou, vê se tá certo? 

Para Ferreira e Correia (2009), esse tipo de pergunta surge a partir do fato em 

que os alunos “desconhecem ainda a postura que devem manter diante de uma 

atividade investigativa”. O pesquisador, neste caso, adotou uma postura de incentivar 

os alunos a continuarem a buscar soluções para as possíveis conjecturas que pudessem 

surgir. Isto gerou o seguinte diálogo: 
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Pesquisador: O que foi que vocês descobriram? 

Emilia: Olha só, mesmo que a gente não movimente o ponto B, o x do ponto A é o y da 

equação e o y do ponto é o x da equação, porém o sinal do x é o contrário do y aqui. 

A pesquisa quis dizer que o coeficiente do x na equação é a ordenada do ponto A e o 

coeficiente do y na equação é o simétrico da abscissa do ponto A, em qualquer posição 

que se movimente a reta, conforme ilustrado na figura 05. 

Pesquisador: Mas isso aconteceu várias vezes ou apenas neste ponto? 

Ao ser indagado pelo pesquisador, Emilia e os demais componentes do Grupo E, 

começaram a testar em vários pontos, girou o ponto A em torno da origem, parando 

em alguns momentos para observar melhor o que estava acontecendo; continuando o 

diálogo. 

Emilia: Olha só, dá certo aqui, aqui, ... , aqui, então dá certo. 

Pesquisador: Realmente, você pode ter razão, agora tente generalizar para saber se 

isso vai acontecer apenas nesses pontos ou em qualquer ponto. 

 

 

Figura 05: Print Screen da atividade 04 realizada pelo grupo E. 

 

Os componentes do grupo E continuaram a girar o ponto A em torno da origem, 

porém não fizeram generalizações, como se apenas a visualização fosse o suficiente. O 

diálogo continuou. 

Emilia: Testei em vários lugares e até com os decimais dá certo. 
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Pesquisador: Concordo, agora tente provar isso, será que dá certo para qualquer 

número, tente provar? 

O pesquisador buscou incentivar o grupo a confirmar suas observações, pois 

conforme afirmam Fonseca, Brunheira e Ponte: 

 

o professor não deverá emitir opiniões muito concretas mas sim incentivar 
o espírito crítico, a reflexão e a procura de argumentos e razões que 
permitam aos alunos confirmar ou não as suas conjecturas (FONSECA, 
BRUNHEIRA E PONTE, 1999, p. 7). 

 

Percebeu-se que a equação da reta escrita na forma geral dificultou os sujeitos 

fazerem descobertas, com exceção do grupo E; os demais grupos se limitaram a 

apenas observarem que quando se movimenta um ponto da reta sua equação muda.   O 

registro escrito de Allan descreve o ocorrido nos demais grupos: 

 
Ao movimentarmos 1 ponto o outro permanece fixo. Pode-se notar que 
existe relação entre a equação da reta e a reta, pois quando se movimenta 
um ponto as coordenadas são alteradas automaticamente e a equação 
também é alterada (Registro escrito de Allan). 
 

 
No segundo item da tarefa foi solicitado aos sujeitos pesquisados que 

modificassem a equação da reta, passando da forma geral para a forma reduzida (y = 

kx + d), o que possibilitou aos sujeitos explorarem alguma relação existente entre a 

equação da reta e seu gráfico. Allan fez o seguinte registro: 

 
Ao movimentar um dos pontos encontramos o valor da equação em 
função de y. Podemos ainda comprovar que se y assumir o valor de 1, 
para qualquer valor de x a reta será paralela ao eixo x e a equação será 
constante (Registro escrito de Allan) 

 
Ao serem perguntados sobre como a mudança da forma escrita da equação 

possibilitou uma melhor visualização, os sujeitos fizeram os seguintes registros: 

 

Quando alteramos a equação para a forma y = kx + d, verificamos que o 
termo “d” nos informa onde o gráfico corta o eixo y, fato que não 
conseguimos observar pela forma ay + bx = c (Registro escrito de Carlos). 
 
Porque na equação y = kx + d nos deixa claro o coeficiente angular e o 
coeficiente linear (registro escrito de Emilia). 
 
 

Na continuação da primeira parte da tarefa 04, foi solicitado aos alunos que 

criassem um ponto C, pertencente à reta AB, de tal modo que o ponto C fosse 
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construído sobre o eixo y. Este item foi colocado nesta tarefa, para auxiliar os 

pesquisados que não conseguissem perceber que o ponto onde a reta corta o eixo y 

corresponde ao termo independente da equação escrita na forma reduzida. 

Muitas vezes, nas atividades investigativas, os alunos mostram dificuldade em 

organizar e em formular questões, porém isto é determinante para o processo de 

investigação, neste caso, caberá ao professor apoiá-los, no sentido de levá-los a 

descobrir, buscando colocar-lhes questões mais ou menos indiretas (Fonseca, 

Brunheira, e Ponte, 1999). 

Porém os grupos já tinham percebido o ponto de interseção da reta com o eixo y 

no item anterior, como podemos perceber nos registros escritos do grupo C e do grupo 

A que seguem abaixo: 

 

Ao movimentar o ponto A, o ponto C permanece no eixo y variando de 
valores, o ponto C trata-se de uma coordenada onde y = 0, e assume o 
mesmo valor de d na equação (registro escrito de Amanda). 
 
Ao movimentar o ponto A, o ponto C movimenta-se somente sobre o eixo 
y, pois ele pertence ao eixo y. O ponto C passa a ser o b da equação ax + b, 
pois b é onde a reta passa pelo eixo y (registro escrito de Carmem). 

 

Na segunda parte da tarefa os sujeitos pesquisados deveriam utilizar o software 

GeoGebra para calcular a inclinação da reta e tentar investigar relações entre a 

inclinação e a equação da reta. 

Os sujeitos pesquisados buscaram movimentar a reta a fim de perceberem se 

havia alguma relação entre a equação da reta e o valor da inclinação apresentado pelo 

software,  gerando uma discussão interessante com o grupo D, descrita a seguir: 

Deise: Professor, estou movimentando aqui, mas olha só, virou um quadrado (a figura 

06, representa o quadrado indicado pelo sujeito C1). 
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Figura 06: Print Screen do quadrado referido pelo sujeito C1. 

 
Pesquisador: Um quadrado? O que lhe garante que é um quadrado? quais são as 

características que determinam se é ou não um quadrado? 

Deise: Não. É mesmo, é um retângulo. 

Pesquisador: Vamos ver, diminui o zoom. 

Deise: Não é um quadrado não, o que é isso. 

Débora: é um triângulo, só que tá grandão. 

Deise: Tem algum lugar que este triângulo desaparece! 

Pesquisador: Testa aí, quem sabe você descobre onde é esse lugar. 

Para Fonseca, Brunheira e Ponte (1999), muitas vezes os alunos seguem 

caminhos, onde não obterão sucesso, e cabe ao professor intervir, se necessário. 
 

Nesta situação, o professor deverá evitar dizer-lhes imediatamente que 
seguem um caminho infrutífero e dar algum tempo para que seja a sua 
própria experiência a mostrar-lhes o erro. No entanto, tem de ter cuidado 
para que essa exploração mal conduzida não se prolongue demasiado e não 
acabe por lhes provocar desmotivação. Assim, por vezes é necessário que o 
professor avance com pistas mais diretas para um caminho possível a seguir 
na exploração da tarefa, relembrando, por exemplo, situações já exploradas 
anteriormente e cujas estratégias poderão ser análogas às que os alunos 
poderão implementar (FONSECA, BRUNHEIRA e PONTE, 1999, p. 8). 

 

Esta discussão proporcionou uma integração com o grupo B, que estava ao lado: 

Bruno: Tem sim, eu consegui, só que tem que ir devagarinho, se não vira para o outro 

lado. 
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O grupo B, buscou fazer uma generalização, do que estava observando, mesmo 

não explicitando formalmente a sua idéia, para isso Bernardo fez um rascunho no 

caderno. Conforme podemos observar na figura 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. Esboço da figura feita por Bernardo, reproduzida pelo pesquisador. 
 

No seguinte dialogo, vê-se que Bernardo, conseguiu encontrar a inclinação. 

Bernardo: Acho que encontrei o valor da inclinação m = (y2 – y1)/(x2 – x1). 

Pesquisador: Como vocês chegaram a essa conclusão? 

Bernardo: Comparamos os ângulos dos dois triângulos formados, o grandão e o 

pequenininho. 

Bernardo: Veja que são os mesmos, pois os triângulos formados são congruentes. 

Mesmo chegando a essa observação, o grupo se limitou somente a observar 

através de somas feitas verbalmente, não explicitando o cálculo e sem provar 

matematicamente o que tinham observado. 

Os demais grupos, trabalhando com a equação da forma reduzida, se limitaram a 

observar que o valor de m, corresponde ao coeficiente x da equação reduzida, 

conforme podemos perceber pelos registros escritos de alguns sujeitos: “É definido 

que m é o valor que multiplica a variável x” (registro escrito de Allan). “A inclinação 

possui o mesmo valor de uma das incógnitas da equação” (registro escrito de Deise). 

O grupo C conseguiu, nessa atividade desenvolver a primeira generalização de 

maneira formal, utilizando termos matemáticos para mostrar as suas conclusões. 

 

Na equação da reta identificamos a inclinação pelo termo que acompanha 
“x” y = ax + b, ou seja a = m = inclinação da reta, m pode ser calculado, 
fazendo-se a variação de y � ∆y sobre a variação de x �∆x. (Registro 
escrito de Carlos). 
 
A inclinação é igual ao coeficiente angular dado na equação. 



114 
 

 
 

2x1x
2y1y

a
−

−
= �







+=

+=

(-1) b2ax2y

b1ax1y
     






−−=−

+=

b2ax2y

b1ax1y
    

y1 – y2 = ax1 – ax2 + b – b � y1 – y2 = a (x1 – x2) � 

2x1x
2y1y

a
−

−
= . 

(Rescrito de Carmem) 
 

Tal fato pode ser comprovado também pelas anotações que Carmem, fez no 

verso de sua folha de registros, na figura 08 a seguir: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 08: registro escrito de Carmem. 
 

Percebemos pelas anotações do grupo C, que este primeiramente observou e 

testou com os valores dados na equação algébrica, para depois fazer a generalização. 

Segundo Ponte (2003), os alunos vão interiorizando a necessidade de justificar 

suas afirmações. Isto torna mais fácil deles realizarem provas matemáticas para suas 

conjecturas. 

Porém Clodoaldo, do grupo C, não havia compreendido a colocação dos colegas, 

e apesar de raramente participar da discussão, questionou que não entendeu o que os 

colegas estavam discutindo. Conforme podemos perceber no diálogo:  

Clodoaldo: Sei que você tem mais facilidade do que eu, mas eu não entendi o que você 

tá querendo fazer, muito menos porque chegaram nessa conclusão. 
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Clodoaldo, se refere ao fato de Carlos e Carmem, mostrarem que m = 
12

12

xx

yy

−

−
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Porém Carmem, explicou ao Clodoaldo. 

Carmem: Este ângulo é igual a este, pois são retas paralelas cortadas por uma 

transversal. 

Carmem se referiu ao triangulo formado com os eixos cartesianos, mostrando 

que aquele valor se tratava da tangente do ângulo. Clodoaldo se deu por satisfeito com 

as explicações da colega. 

Na continuação da tarefa, os grupos foram questionados se existia alguma 

relação entre a inclinação e o ângulo. Os grupos começaram a perceber a relação da 

tangente do ângulo com o valor da inclinação. 

O grupo A, indagou quando aparecia o valor de - ∞ e + ∞, originando o diálogo: 

Allan: Observa só. Aqui tá mostrando que m tende ao infinito, se você mexer na reta 

ele deixa de aparecer. 

Alice: É mesmo, mas olha só tá menos infinito. 

Alice: Porque não tá mais infinito? 

Allan: Não sei não, mas só fica infinito quando a reta fica assim, (perpendicular ao 

eixo x). Mas se eu virar ela o contrário fica mais infinito. 

Porém não conseguiram relacionar o valor da tangente ao coeficiente angular da 

reta. 

O grupo E, quando modificou a reta para a forma reduzida possibilitou uma 

discussão sobre o círculo trigonométrico. A seguir a figura 09, ilustra a atividade 

realizada pelo grupo E. 
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Figura 09: Print Screen da tela do grupo E 

 

O diálogo a seguir foi realizado pelo grupo E: 

Eduardo: 3/5 = 0,6, porém tá negativo. Pois a reta é decrescente. 

Elton: Isso aqui é a tangente, olha só o círculo, aqui tem que ser negativo a tangente. 

Eduardo: Olha só, seno positivo e cosseno negativo, então a tangente é negativa, por 

isso que tá negativo, você tá calculando aqui é a tangente. 

O pesquisado Eduardo tenta discutir a questão, porém faz a mesma por meio de 

um rascunho no verso da folha, utilizando outra equação construída pelo grupo, 

conforme figura que segue. 
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Figura 10: Registro escrito de Eduardo 

 

Como pode ser observado na figura 10, os sujeitos não registram que o valor da 

tangente seria o valor do coeficiente angular. 

 
4.4.1 Momento de Socialização da tarefa 04 

 
O momento da socialização ocorreu no mesmo encontro, apesar do tempo 

reservado à tarefa estar chegando ao fim, os pesquisados ficaram até o término da 

socialização, ocupando parte do intervalo das aulas. 

Foi solicitado que um grupo começasse a fazer a socialização e os demais iriam 

interferindo caso tivessem chegado a conclusões ou maneiras diferentes. O grupo C, 

foi o grupo eleito para começar esta discussão. 
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O grupo começou a discussão dizendo que no primeiro item não conseguiram 

perceber muita coisa, porém tinha tornado mais fácil fazer algumas observações 

quando mudaram a forma de escrita da reta para a forma y = ax + b. 

Conseguiram perceber que o ponto onde a reta corta o eixo x é justamente o 

termo b da equação. 

Neste momento o pesquisador interviu perguntando: Vocês conseguiriam 

mostrar se isso acontece em qualquer equação? 

Carlos, eleito como porta voz do grupo. Explicou: 

Carlos: O ponto onde a reta passa pelo eixo y, tem x = 0, então se a gente substitui na 

equação o valor de x = 0, o que sobra é o d. 

O pesquisado, utilizou o quadro negro para mostrar aos demais colegas a sua 

explicação. 

Carlos: se a equação da reta é y = ax + b, se substituirmos o x por zero, temos y = a·0 

+ b, então a ·0 é igual a zero, mais b, vai dar b, então y = b. 

O pesquisador neste momento chamou a atenção dos demais sujeitos para a 

importância de generalizar as descobertas, não ficando apenas na observação, 

enfatizando ser importante observar, conjecturar, mais efetuar provas matemáticas faz 

parte do processo de investigação em matemática. 

O pesquisado, Carlos, continuou mostrando para os demais colegas como o 

grupo tinha observado que o valor da inclinação da reta correspondia ao coeficiente da 

variável x e que percebeu também que o valor que acompanha o x é o mesmo da 

tangente do triângulo formado com a reta e os eixos x e y, e que poderia calcular o 

valor da inclinação, fazendo a divisão de ∆y/∆x, voltando ao quadro para explicar para 

os colegas: Se pegarmos a reta em dois pontos diferentes que vou chamar de ponto 

A(x1,y1) e ponto B(x2,y2), pontos desconhecidos e substituirmos na equação teremos: 

(escrevendo no quadro, conforme quadro 16). 
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Quadro 16: Anotações feitas pelo pesquisador da explicação feita por Carlos, utilizando o quadro de giz. 

  

O grupo E, durante o momento de socialização, explicou para os demais colegas 

que aquele valor encontrado pelo grupo C, também correspondia à tangente do ângulo 

que era formado, dando origem ao diálogo: 

Elton: A gente concluiu também que o valor da inclinação é a tangente do ângulo 

formado com o eixo x. 

Elton: A gente chegou neste valor, pois fica mais fácil quando a reta tanto no eixo x, 

quanto no eixo y estiverem cortando em valores inteiros, isso facilita a visualização, 

mas basta a gente olhar que o valor de (y – 0)/(x – 0), porém se a reta for decrescente 

ou o x ou o y serão negativos. 

Eduardo: Isso acontece por causa do círculo trigonométrico, que podemos ver que a 

tangente pode ser negativa. 

O pesquisado, Elton, desenhou um círculo trigonométrico no quadro negro para 

explicar para os demais sujeitos quando o valor do coeficiente angular seria negativo e 

quando ele seria positivo. 

Segundo Pimentel e Paula (2007), o momento de socialização é rico para iniciar 

os alunos na discussão de suas descobertas matemáticas. 

 
Ao interagirem com colegas e professores, confrontando conjecturas e 
justificativas diversas, estabelece-se no grupo um arquétipo de uma mini 
comunidade científica onde o conhecimento matemático se desenvolve 
como um empreendimento comum (PIMENTEL e PAULA, 2007, p. 4). 
 

Ao final do momento de socialização, o pesquisador reforçou para todos que 

após fazer observações é importante que se façam verdadeiras provas matemáticas, 

pois o professor de matemática também tem que saber provar matematicamente o que 

se observou, pois a observação visual não é prova. 
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4.4.2 Analisando a quarta tarefa a partir da aprendizagem significativa 

 

1a Categoria: Aquelas que denotam uma aprendizagem Significativa por descoberta 

 

Percebemos durante a realização da tarefa, indícios da ocorrência de uma 

aprendizagem significativa por descoberta. Pois durante a realização da tarefa, o grupo 

C associou o ponto onde à reta intercepta o eixo y ao coeficiente linear da equação, 

atribuído a incógnita x o valor de zero. 

Os estudos de Praia (2000), sobre a aprendizagem significativa, indagam que o 

conteúdo principal do que vai ser aprendido não é dado, e sim descoberto pelo aluno, 

caracterizando uma aprendizagem significativa por descoberta. 

Outro momento, que mostrou vestígios de uma aprendizagem por descoberta, 

ocorreu quando o grupo B, representado por Bernardo, mencionou: acho que encontrei 

o valor da inclinação m = (y2 – y1)/(x2 – x1), e durante o momento de socialização, o 

grupo C mostrou a formalização desta descoberta, fazendo uma prova matemática da 

conjectura elaborada pelo seu grupo que coincidia com as observações feitas pelo 

grupo B. Nesse sentido, os estudos de Ausubel (2000), reforçam que este tipo de 

aprendizagem desenvolve o sentido de descoberta, proporcionando a construção do 

conhecimento a partir de processos de investigação. 

 

2a Categoria: Aquelas que denotam uma aprendizagem Significativa por Recepção 

  

Os estudos de Ausubel (2000), Moreira e Massini (2001), denotam que na 

aprendizagem por recepção, o conteúdo a ser aprendido apresenta-se mais ou menos 

em uma forma final, porém o aluno atua sobre o material, possibilitando uma 

aprendizagem significativa. Podemos perceber na tarefa 04, a ocorrência desta 

aprendizagem, quando o Clodoaldo ainda em dúvida sobre como calcular o coeficiente 

angular é auxiliado por Carmem; de forma verbal a pesquisada explicou como 

encontrar o valor do coeficiente angular e como tinham obtido aquela conclusão.  
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3a Categoria: Aquelas que denotam a utilização de Organizadores Prévios - Subsunçores 

  

Para Ausubel, o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é 

aquilo que o aprendiz já sabe. Podemos perceber que Carlos, para justificar o ponto de 

interseção da reta com o eixo y, utiliza sempre a equação na forma y = ax + b, porém o 

software GeoGebra, apresenta a equação na forma y = kx + d. Neste caso percebemos 

que Carlos, incorporou-se de um conhecimento que já possuía na sua estrutura 

cognitiva, aplicando-o para justificar seus posicionamentos. 

Podemos perceber também que a tarefa proposta proporcionou ao Grupo E, uma 

discussão sobre o círculo trigonométrico, a fim de analisar o valor do coeficiente 

angular, embora a tarefa não citasse em nenhum momento a utilização deste conteúdo 

matemático. 

Neste sentido, Ausubel (2000), ressalta que: 

 
os próprios organizadores tentam identificar um conteúdo relevante já 
existente na estrutura cognitiva e indicar, de modo explicito, a relevância 
quer do conteúdo existente, que deles próprios para o novo material de 
aprendizagem (AUSUBEL, 2000, p. 12). 
 

Os sujeitos pesquisados na utilização do circulo trigonométrico identificaram um 

conteúdo matemático que poderia justificar suas colocações diante da proposta 

investigativa feita pelo pesquisador. 

 

4.5 Desenvolvimento da tarefa 05 

 
A última tarefa foi realizada no dia 30/09/10, todos os sujeitos pesquisados 

estavam presentes, este foi um ponto positivo em nossa pesquisa, o fato de não ter tido 

havido desistências durante a realização da mesma. 

Os sujeitos se agruparam como de costume para a realização da tarefa, e como 

de praxe o pesquisador fez uma leitura em voz alta da tarefa proposta, salientando a 

importância de tentar provar as conjecturas sempre que possível. 

Na primeira parte da tarefa, os sujeitos pesquisados deveriam, a partir de seus 

conhecimentos prévios, definir o que são retas paralelas. Segue abaixo algumas 

definições de retas paralelas, apresentadas pelos pesquisados. 

 
Dadas duas retas em um mesmo plano cartesiano, se os seus coeficientes 
angulares são iguais, as mesmas são paralelas (Registro escrito de Allan). 



122 
 

 
 

Retas paralelas são retas com o mesmo coeficiente angular, podendo alterar 
apenas o termo independente de x. Ex. y = 6x + 1 e y = 6x + 3 (Registro 
escrito de Bruno). 
Retas paralelas são aquelas que possuem o mesmo coeficiente angular, ou 
seja, possuem o mesmo ângulo de inclinação (Registro escrito de Elton) 

 
A partir de seus conceitos prévios os sujeitos pesquisados, exploraram a 

atividade com o intuito de fazer novas conjecturas ou de reafirmar suas definições. 

Na primeira parte da tarefa 05, os pesquisados construíram uma reta e um ponto 

“C” fora dela, na janela geométrica do GeoGebra. Utilizando o software, construíram 

uma reta paralela à primeira, passando pelo ponto “C”. Inicialmente eles deveriam 

analisar as equações das retas que estavam escritas na forma geral na janela algébrica. 

Porém modificaram a forma da escrita da equação da reta para a forma reduzida, o que 

seria pedido no item seguinte, como podemos perceber no dialogo do grupo E, a 

seguir: 

 
Elton: Olha só, só tá mudando o valor aqui (depois do igual). Os valores de x e y 
continuam os mesmos. 
Emilia: Muda esse trem para a outra forma que fica mais fácil. 
Elton: Que outra forma Emilia. 
Emilia: Aqui sô, me dá aqui. (Emilia pega o mouse alterando para a forma y = kx + d). 
Elton: É só falar né. 
Emilia: Agora mexe o ponto C. 
Eduardo: O ponto x continua igual, o que tá mudando é só o ponto onde corta o eixo 
y. (Eduardo, estava se referindo ao coeficiente x na equação). 
Eduardo: O coeficiente angular também é o mesmo. 
Emilia: Vamos testar alguns valores, entra lá com eles lá embaixo. 
Elton: Quais valores? 
Emilia: Entra aí. y = 2x + 1, coloca outra y = 2x + 5, coloca agora um negativo         
y = 2x – 2. 
Elton: Continuam todas paralelas. 
Eduardo: É por que o ângulo é o mesmo, então o coeficiente angular será o mesmo. 

 
Observamos que os pesquisados do grupo E, basicamente realizaram toda a 

primeira parte da atividade no segundo item da tarefa, não mais necessitando de serem 

guiados. Este fato mostra que os pesquisados já estavam se habituando a atividades 

investigativas. 

Pimentel e Paula (2007) chamam a atenção pelo fato de que quando o aluno se 

sente mais seguro para a realização de tarefas desta natureza, as mesmas podem se 

tornar mais livres. 

Os pesquisados movimentando a reta paralela construída teceram algumas 

observações: 
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Independente da localização do ponto C a reta “a” que contém os pontos A 
e B não se altera. Já a reta “b” se mantém paralela a reta “a” alterando 
apenas o coeficiente linear, ou seja, o ponto em que “b” ira encontrar as 
ordenadas (eixo y). Podemos observar que, na janela algébrica o coeficiente 
angular definido por “k” em retas paralelas tem o mesmo valor 
independente do coeficiente linear. Ao construir uma nova reta “c” paralela 
à reta “a” vemos o coeficiente angular da reta “c” é igual ao coeficiente 
angular da reta “a” (registro escrito de Carlos ). 
 
Em relação à reta AB, o ângulo de inclinação de ambas não varia. E a reta 
sempre será paralela, modificando somente o coeficiente linear, ou seja, o 
ponto de interseção com o eixo y. Observamos que as retas paralelas terão o 
mesmo valor para k, ou seja, o coeficiente angular de ambas devem ser 
iguais. Agora o d irá sofrer variação já que ele é o coeficiente linear, ou 
seja, local onde corta o eixo y (registro escrito de Emilia). 
 

 
No item seguinte, foi perguntado como poderíamos saber se duas retas são 

paralelas ou não, conhecendo apenas suas equações.  

Alguns pesquisados utilizaram exemplos numéricos para justificar suas 

respostas. Como podemos perceber no registro que segue: 

 
a: y = 2x + 5 e b: y = 2x +10, coeficientes angulares iguais, coeficientes 
linear diferentes (registro escrito do sujeito A2). 
Duas retas serão paralelas se, e somente se, possuírem os coeficientes 
angulares iguais, ou seja, o a da reta serem iguais y = ax + b (a, referindo ao 
coeficiente de x). Ex.: y = 3x + 5 e y = 3x – 4 (registro escrito Emilia). 

 
Porém alguns pesquisados buscaram elucidar quando seriam iguais, tentando 

sistematizar suas observações. 

 
y = ax + b e y = ax + b’ 
a = a e b ≠ b’ → Verificamos que apenas seu coeficiente linear se modifica 
se  o valor de a se alterar em apenas uma, elas se tornariam concorrentes e 
deixam de ser paralelas (registro Escrito de Bernardo). 
 
 

O grupo C, buscou sistematizar suas observações no verso da atividade, antes de 

registrar suas colocações, conforme podemos perceber na figura 11, que segue: 
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Figura 11: Registro escrito de Emilia 

 
Após o grupo ter tentado fazer uma demonstração formal, registrou as suas 

observações, conforme a escrita de Clodoaldo a seguir: 

 
Tendo duas equações y = ax + b e y = cx + b, e os pontos pertencentes as 
retas P1 (x1,y1) e P2 (x2,y2), P3 (x3,y3), e P4 (x4,y4). Então as retas serão 

paralelas se:  

4x3x
4y3y

2x1x
2y1y

−

−
=

−

−
(registro escrito de Clodoaldo). 

 
 

Podemos observar pelo registro de Clodoaldo, que quando ele cita que os pontos 

pertencem às retas, passa uma idéia de que os quatro pontos pertencem à mesma reta, 

porém apesar do equívoco na escrita, o pesquisado mostra que compreendeu quando 

duas retas são paralelas e como verificar tal fato apenas pelas equações. Conforme já 

dito anteriormente, a utilização de termos inadequados, não impede o sucesso da tarefa 

e muitos menos de fazer com que os alunos desenvolvam raciocínios corretos (PONTE 

et al, 1999). 

A segunda parte da tarefa iniciava-se solicitando aos sujeitos pesquisados que 

definissem o que são retas perpendiculares. Podemos observar algumas definições 

apresentadas: 

 
São retas que formam um ângulo de 90º graus (registro escrito de Débora) 
Retas perpendiculares são retas que se interceptam, formando um ângulo de 
90º (registro escrito de Carmem). 
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Na continuação da tarefa, os sujeitos pesquisados deveriam construir uma reta e 

um ponto C não pertencente a essa reta. Com o auxilio do software GeoGebra, 

construiriam uma reta perpendicular à primeira, passando pelo ponto C. Logo após os 

sujeitos deveriam buscar relações envolvendo as equações das retas. 

Os pesquisados apresentaram dificuldades em encontrar alguma relação que 

envolve-se as retas perpendiculares; inicialmente estavam se limitando apenas a 

observar que os coeficientes angulares eram diferentes. O grupo E percebeu que os 

coeficientes angulares de retas perpendiculares tinham sempre sinais opostos. 

Entretanto, não conseguiam obter nenhuma relação, como podemos perceber pelo 

diálogo que se segue: 

 
Elton: O Sinal tá o contrário, mas tem que estar mesmo, pois uma é crescente e a 
outra é decrescente. 
Emilia: Muda para a outra forma, que fica mais fácil perceber. 
Emilia: Testa alguns valores y = -x + 2 e y = x + 1, deu certo. Tenta outra y = 2x + 2 
e  y = - 2x + 1 não deu certo. 

 
 Buscando um melhor aproveitamento para os pesquisados, foi necessária uma 

intervenção do pesquisador no sentido de guiá-los para a construção de alguma 

conjectura. Este tipo de intervenção é muitas vezes necessária conforme nos afirma 

Ponte (2003): 

 
Existem aspectos do papel do professor que se prendem diretamente com o 
apoio que concede aos alunos de forma a garantir que são atingidos os 
objetivos estabelecidos para a atividade. (...) O apoio a conceder pelo 
professor assume várias formas: colocar questões mais ou menos diretas, 
fornecer ou recordar informações relevantes, fazer síntese e promover a 
reflexão (Ponte, 2003, p. 51 e 52). 

 
A dificuldade em não conseguir fazer nenhum tipo de observação se deu, 

principalmente, pelo fato do software trabalhar com números decimais, 

impossibilitando os sujeitos de perceberem as dízimas periódicas e os 

arredondamentos. 

Em vista disso, o pesquisador sugeriu que os sujeitos buscassem perceber as 

relações, principalmente, quando não houvesse arredondamentos dos decimais, sendo 

assim, os mesmos deveriam observar principalmente as equações em que os 

coeficientes estivessem aparecendo no máximo com uma casa decimal. 

Para Ponte (2003), esta postura muitas vezes é necessária quando os alunos se 

confrontam com dúvidas ou com um impasse para a realização da tarefa, impedindo-
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os de prosseguir, fazendo-se necessárias muitas vezes sugestões orientadas para a sua 

realização. Fonseca, Brunheira e Ponte (1999, p. 6), também ressaltam a necessidade 

de intervenção quando afirmam: “diversas são as situações em que o professor é 

chamado a intervir e por isso deve estar preparado para reagir, perspectivando o 

desenvolvimento nos alunos de um conjunto de capacidades e atitudes essenciais”. 

A observação das casas decimais, sugerida pelo pesquisador, facilitou a 

elaboração de conjecturas. Isto pode ser percebido no dialogo que segue: 

 
Eduardo: Faça o favor (nome do pesquisador) 
Eduardo: Acho que chegamos, olha só. 
Eduardo: Olha só. y = ax + b e a perpendicular é y = -1/a + b 
Pesquisador: Tá legal, beleza. Porém tem uma afirmação aí que eu não concordo. 
Eduardo: Que pena pensei que tava certo. 
Pesquisador: Mas tem muita coisa que eu concordo. Circula o a e o -1/a. 
Eduardo: você tá se referindo ao b que nem sempre é o mesmo. 
Pesquisador: Isso mesmo. 

 
O auxilio do pesquisador levou os sujeitos a conseguirem tecer afirmações sobre 

as retas perpendiculares, como podemos perceber pelos registros escritos que seguem. 

 
São retas que possuem coeficientes angulares que possuem a seguinte 

relação 
β

1
α −= , sendo α o coeficiente da primeira equação e β o 

coeficiente angular da segunda equação. Logo duas retas são 

perpendiculares. Ex.: a: 
2

1
x

2

1
y += , b: y = – 2x + 10. Sendo α =  

2

1
 e β 

= – 2 (Registro escrito de Allan). 
 
Analisando y = kx + d consigo afirmar que para duas retas serem 
perpendiculares a multiplicação dos seus coeficientes angulares resulta no 
valor – 1. Multiplicando a por a’ seu resultado deverá ser –1 (Registro 
escrito de Bruno) 
 
Duas retas são perpendiculares se seus coeficientes angulares forem 
inversos e com sinais contrários, assim duas retas quaisquer que 
satisfazerem o critério de perpendicularidade devem obedecer a seguinte 

relação 

4y3y
4x3x

2x1x
2y1y

−

−
−=

−

−
 (Registro escrito de Carlos). 

 
Podemos concluir que duas retas são perpendiculares quando o coeficiente 
angular de uma e o coeficiente angular da outra, o produto de ambos dará   
– 1 (registro escrito de Elton). 

 
 



127 
 

 
 

O grupo D, apesar da intervenção do pesquisador, não conseguiu observar as 

relações existentes entre os coeficientes angulares se limitando apenas a observarem 

que são diferentes e tem sinais contrários. 

 

4.5.1 Momento de Socialização da Atividade 05 

 
O momento de socialização se efetuou logo após a realização das atividades. 

Para Ponte (2003, p. 41), “o balanço do trabalho realizado constitui um momento 

importante de partilha de conhecimentos”. É no momento de socialização que os 

alunos podem explicar e justificar suas estratégias de resolução, e o papel do professor 

será de moderador nessa discussão (Ponte, 2003). 

Conforme fizemos nas outras tarefas, um grupo foi escolhido para conduzir a 

socialização, sendo desta vez o grupo E, representado por Emilia, para apresentar suas 

conclusões e caso algum grupo tivesse chegado a outra conclusão ou tivesse seguido 

um caminho diferente, deveria expor a sua sugestão. 

A pesquisada Emilia foi bem sucinta em suas explicações. Emilia explicou que 

assim que construiu as duas retas, modificaram a forma de escrita da equação, antes 

mesmo da tarefa solicitar que fizessem essa mudança. Como já tinha sido relatado 

anteriormente pelo pesquisador, Emilia passou a explicar: 

Emilia: Foi fácil perceber que quando as retas são paralelas os coeficientes angulares 

são iguais, bastava olhar para a janela algébrica que a gente percebia isso. Pois 

mesmo quando movimentamos a reta “b”, só se alterava o coeficiente linear, pois as 

retas tem que cortar o y em locais diferentes, se não uma teria que estar em cima da 

outra. 

Emilia: Para termos certeza que o que gente observou estava certo, testamos muitas 

equações. 

Como nenhum pesquisado questionou o pesquisador interviu: 

Pesquisador: Emilia, você acha que é suficiente apenas testar valores? 

Emilia: Bem, (nome do pesquisador), suficiente não, mas na outra aula, a gente não 

estudou que o coeficiente angular, era a tangente. Então, se a tangente dos dois é a 

mesma, o ângulo de inclinação tem que ser o mesmo. 

A fala de Emilia deixou o pesquisador por satisfeito. 

Emilia continuou a explicar como tinham desenvolvido o restante da tarefa 

proposta. Sobre as retas perpendiculares Emilia explicou: 
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Emilia: Inicialmente a gente só tinha percebido que os coeficientes são diferentes, 

tanto o angular quanto o linear. Mas, quando o (nome do pesquisador) deu a dica, a 

gente conseguiu observar mais uma coisa. 

Emilia: Percebemos que, para que duas retas sejam perpendiculares, devemos pegar 

o coeficiente angular de uma e multiplicar pelo coeficiente angular da outra, se o 

resultado for menos um então elas serão perpendiculares. 

Débora, perguntou: 

Débora: Como que vocês descobriram isso? 

Emilia: Seguimos a dica do (nome pesquisador), procuramos trabalhar sempre com a 

reta com valores que não tinham muitas casas decimais, sendo assim procuramos 

sempre os valores que o coeficiente angular de uma era sempre dois ou cinco, para 

facilitar a divisão. 

Emilia: Aí então a gente consegue chegar nessa relação, que se multiplicar as duas 

vai dar menos um. 

Nesse momento o pesquisador interviu: 

Pesquisador: Mas vocês conseguiram provar isso, ou bastaram às observações na tela 

do computador? 

Emilia: A gente até tentou provar, mas não conseguimos não. 

 O pesquisador questionou para os demais sujeitos: 

Pesquisador: Algum grupo conseguiu um caminho diferente, ou chegou a outra 

conclusão? 

A pesquisada, Carmem, do grupo C, neste momento, respondeu: 

Carmem: Nós fizemos, mas não temos certeza se tá certo. 

Pesquisador: Nenhum conclusão observada esta completamente errada, sempre 

aprenderemos alguma coisa. 

A fala do pesquisador buscou incentivar Carmem, mesmo ela não tendo certeza 

se suas colocações estavam “corretas”, pois este é um ponto importante no momento 

de socialização, conforme afirma Ponte (1999):  

 
Nas interacções estabelecidas entre os diferentes intervenientes neste 
processo, os alunos devem poder explicar e dar significado à sua maneira 
de pensar bem como compreender as questões e os raciocínios colocados 
pelos outros, sendo um dos papéis do professor o de aceitar e encorajar as 
posições dos alunos (PONTE et al, 1999, p. 39). 
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Incentivada pelo pesquisador, Carmem utilizando suas anotações, mostrou para 

os demais colegas como seu grupo tinha pensado, reproduzindo no quadro negro suas 

explicações, conforme figura que segue: 

Figura 12: Reprodução feita por Carmem de suas conclusões. Fonte: Registro escrito de Carmem 

 

Percebemos que a demonstração feita por Carmem, não está completamente 

correta, pois os pesquisados do grupo C já partiram da afirmação de que o coeficiente 

angular da primeira é o inverso da segunda, porém temos vestígios de que a tarefa, 

proporcionou momentos em que os sujeitos buscaram demonstrar matematicamente 

suas idéias. Oliveira, Segurado e Ponte (1999) argumentam que, em se tratando de 

atividades deste tipo, a condução a graus progressivos de generalização e abstração é 

um componente importante do trabalho e que irá surgindo à medida que os alunos vão 

se adaptando a este tipo de tarefa. 

 
4.5.2 Analisando a quinta tarefa a partir da aprendizagem significativa 

 
1a Categoria: Aquelas que denotam uma aprendizagem significativa por descoberta 
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Todos os grupos pesquisados conseguiram observar que retas paralelas possuem 

o mesmo coeficiente angular, buscando descrever através de palavras ou buscando 

sistematizar suas observações.  

Percebemos também que, dos cinco grupos pesquisados, quatro conseguiram 

obter alguma relação matemática entre os coeficientes angulares. Essas colocações 

sejam elas para retas paralelas ou perpendiculares, feitas pelos grupos, seja por registro 

escrito, ou no momento de socialização, são indícios de uma aprendizagem 

significativa por descoberta. 

Em ambos os casos, os pesquisados buscaram perceber com a utilização do 

software suas conjecturas e utilizando o campo de entrada de dados, testou outras 

equações, para reforçar o que estavam observando, tanto para retas paralelas quanto 

para retas perpendiculares, como percebemos na fala de Emilia, durante o momento de 

socialização: Para termos certeza de que o que a gente observou estava certo, 

testamos muitas equações. 

Segundo Ausubel (2000), a aprendizagem por descoberta proporciona este tipo 

de envolvimento, onde o aluno participa de um processo científico possibilitando a 

formação e a testagem de hipóteses. 

 

3a Categoria: Aquelas que denotam a utilização de Organizadores Prévios - Subsunçores 

  
Percebemos no momento de socialização que o grupo E, ao ser indagado pelo 

pesquisador se bastava a observação na tela do computador para responder, utilizaram 

o conhecimento prévio adquirido na atividade anterior, como podemos perceber, 

quando argumentaram que: se a tangente dos dois é a mesma, o ângulo de inclinação 

tem que ser o mesmo.. 

A tarefa 04 foi utilizada pelo grupo E, como um conhecimento prévio que 

tinham para a realização da tarefa 05. Desta maneira, como já foi citado anteriormente, 

Ausubel (2000) os organizadores prévios buscam identificar um conteúdo importante, 

que já existe na estrutura cognitiva e indicar explicitamente a importância de tal 

conteúdo ou dos próprios organizadores para a aprendizagem. 

Os estudos de Moreira e Massini (2001) sobre a Aprendizagem Significativa 

indicam que os organizadores prévios constituem uma estrutura de conhecimento do 

indivíduo, que possibilita uma aprendizagem significativa. Para esses autores, os 
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organizadores prévios são utilizados como ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que 

se deseja que ele aprenda com sucesso. 

 
4.6. Considerações sobre as categorias de aprendizagem significativa alcançadas 

nas tarefas investigativas e exploratórias realizadas pelos pesquisados. 

 
Pudemos perceber durante a realização das tarefas, e no momento da 

socialização, que as atividades investigativas e exploratórias, quando oportunizadas 

pelo professor, baseado nos conhecimentos prévios dos alunos, poderão proporcionar-

lhes aprendizagem significativa, seja por descoberta ou por recepção. 

Percebemos que a aprendizagem significativa por descoberta poderá ocorrer 

principalmente durante a realização da tarefa de investigação, quando o aluno terá a 

possibilidade de descobrir novos caminhos, proporcionando desta forma a construção 

de seu conhecimento. 

Já a aprendizagem significativa por recepção poderá ocorrer em dois momentos: 

o primeiro durante a realização das atividades, quando os alunos têm a possibilidade 

de interagirem, trocando ideias ou fornecendo explicações. O segundo poderá ocorrer 

na socialização das tarefas, quando os grupos têm a oportunidade de se comunicar 

verbalmente, emitindo sugestões e tirando dúvidas. 

Porém ressaltamos, conforme Ponte (2003), Ausubel (2000) e Moreira e Massini 

(2001), que é necessário que o aluno tenha interesse em aprender e em buscar o novo, 

pois caso contrário a aprendizagem poderá ser mecânica, ou não ocorrer. 

O quadro 17 a seguir, demonstra que os resultados obtidos das atividades 

investigativas e exploratórias realizadas pelo pesquisados foram suficientemente 

satisfatórios, apontando a ocorrência de aprendizagem significativa, seja ela por 

descoberta ou por recepção e a utilização de organizadores prévios; merecendo o 

devido destaque. 

 

Aprendizagem significativa 
Tarefas 

01 02 03 04 05 

Por descoberta Sim Sim Sim Sim Sim 

Por recepção Sim Sim Sim Sim Não 

Utilização de organizadores prévios Sim Sim Sim Sim Sim 

Quadro 17: Tipos de aprendizagem significativa, obtidas com a realização das atividades investigativas 
e exploratórias 
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4.7. Comparativo entre pré-teste e pós-teste 

 
O último encontro foi realizado no dia 07/10/10, neste dia aplicamos o pós-teste 

para avaliarmos como foi o desenvolvimento dos sujeitos pesquisados. Consideramos 

o pós-teste um item precioso de nossa pesquisa, pois este instrumento poderá dar 

indícios da aprendizagem dos sujeitos da pesquisa.  

Para analisarmos o Pós-teste, utilizaremos os mesmos critérios utilizados para o 

pré-teste, que são: 

a)  Respondeu e justificou corretamente; 

b) Respondeu, porém não justificou corretamente; 

c) Não respondeu. Entende-se que o sujeito da pesquisa desconhece o assunto 

solicitado, ou não entendeu a pergunta. 

Baseado nas respostas apresentadas pelos sujeitos, construímos um gráfico 

comparativo de cada uma das questões. 

 

1º questão: A rota de um avião 

 
A primeira questão que foi retirada da prova do Enem (2009), tinha por objetivo 

averiguar quais conhecimentos prévios os sujeitos pesquisados possuíam sobre medida 

de ângulos situados em um plano e identificar as possíveis dificuldades de 

interpretação que poderiam ser apresentadas por eles. 

O gráfico 08 que segue mostra um comparativo entre os resultados obtidos no 

pré-teste e no pós-teste para essa questão. 

 

 
Gráfico 08 – Respostas da questão 01 no pré-teste e no pós-teste 
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Podemos perceber que no pré-teste apenas 06 dos pesquisados tinham 

conseguido responder corretamente a questão, o pós-teste mostra que 11 dos 

pesquisados conseguiram atingir este objetivo. Fato interessante é que todos os 

pesquisados responderam a questão, o que não tinha acorrido no pré-teste. 

Foi possível perceber que ao contrário do pré-teste, os pesquisados marcaram os 

ângulos, desta vez com maior facilidade, organizaram melhor o raciocínio e 

justificaram com maior clareza o raciocínio desenvolvido para a resolução da questão. 

Os dois sujeitos que erraram a questão, compreenderam o seu objetivo, mas a 

não a interpretaram corretamente errando a rota do avião. 

 

2ª questão: Encontrando as coordenadas no plano cartesiano 

 

A segunda questão, também retirada da prova do ENEM (2002), envolvia os 

conhecimentos de localização de um ponto no plano cartesiano e a interpretação de 

uma tabela. O gráfico 09 que segue, mostra os resultados obtidos no pré-teste e no 

pós-teste. 

 

 
Gráfico 09 – Respostas da questão 02 no pré-teste e no pós-teste 

 
Podemos perceber pelo gráfico 09 que no pós-teste o número de pesquisados que 

acertaram e justificaram de maneira correta a questão 02 foi superior ao dobro do pré-

teste. Também que no pós-teste o número de erros ou não justificativas corretas foi 

inferior à metade do número do pré-teste. 
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Acreditamos que a grande dificuldade da questão estava em interpretar os dados 

da tabela, o que dificultou a alguns pesquisados identificar a localização do ponto no 

plano cartesiano. 

 

3ª questão: Resolução Geométrica x Resolução Algébrica 

 

A questão 03 buscou associar a resolução geométrica à resolução algébrica de 

um sistema de equações. Para resolvê-la os pesquisados tinham que reconhecer se um 

ponto pertence ou não a uma reta. O gráfico 10 abaixo mostra o comparativo entre o 

pré-teste e o pós-teste para esta questão. 

 
Gráfico 10 – Respostas da questão 03 no pré-teste e no pós-teste 

 
Podemos observar pelo gráfico 10 que os sujeitos pesquisados obtiveram uma 

melhora expressiva nesta questão. Ressaltamos que Bernardo, antes de apresentar os 

cálculos para a resolução, escreveu a seguinte frase: “A resolução do sistema é a 

interseção das retas, então basta substituir o valor da interseção” (registro escrito de 

Bernardo). Bernardo justificou o que iria fazer, mostrando que compreendera a 

questão.  

Observamos pelos registros escritos do pós-teste que os pesquisados 

compreenderam a questão, aqueles que erraram a questão obtiveram o valor incorreto 

para a segunda equação, pois ao substituir o valor de – 1, esqueceram-se de modificar 

o sinal da equação.  
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4ª questão: O coeficiente angular 

 

A quarta questão, retirada do vestibular da VUNESP, envolvia o conhecimento 

de coeficiente angular. Nesta questão do pré-teste houve um alto índice de erros, fato 

que nos levou a acreditar que os pesquisados não tinham conhecimentos prévios sobre 

este tema, ou não se lembravam desse assunto. 

O gráfico 11 a seguir mostra o resultado do pré-teste e o pós-teste nessa questão. 

 

 
Gráfico 11 – Respostas da questão 04 no pré-teste e no pós-teste 

 
Percebemos pelo gráfico 11 que os sujeitos pesquisados tiveram a oportunidade 

de compreender e construir o conceito de coeficiente angular de uma reta. As 

resoluções apresentadas pelos sujeitos da pesquisa nos mostraram que os mesmos 

escolheram dois pontos no plano cartesiano e calcularam corretamente o valor do 

coeficiente angular da reta.. 

 

5ª questão: Escondendo do caçador: estudando a interseção de retas 

 

Nessa questão, retirada do vestibular UFJF (2009), os sujeitos deveriam 

encontrar a interseção de duas retas, que seria o ponto onde os caçadores não 

conseguiriam atingir. Além do conhecimento de interseção de retas, seria necessário 

também a interpretação de uma situação problema. 
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O gráfico 12 que segue, mostra o resultado do pré-teste e o pós-teste nessa 

questão. 

 

 
Gráfico 12 – Respostas da questão 05 no pré-teste e no pós-teste 

 

O gráfico 12 mostra que os sujeitos pesquisados desenvolveram habilidades 

sobre a interseção de duas retas. Fato interessante na resolução apresentada pelos 

pesquisados foi que dos 13 sujeitos que acertaram a questão, 05 deles apenas fizeram 

um desenho no plano cartesiano, o que possibilitou chegar à resposta correta, mas 8 

destes encontram as duas equações das retas, e calcularam a sua interseção, podendo 

obter o resultado corretamente, mesmo que a questão não fosse de múltipla escolha. O 

único sujeito que não acertou essa questão, cometeu um erro de interpretação na hora 

de esboçar a situação em um plano cartesiano, impossibilitando-o de chegar à resposta 

correta.  

 

6ª questão: Pontos simétricos: trabalhando com o ponto médio 

 

Na questão 06, elaborada pelo próprio pesquisador, buscou-se avaliar os 

conhecimentos dos sujeitos sobre o ponto médio. No pré-teste, nenhum dos sujeitos 

participantes da pesquisa conseguiu resolver a questão, como podemos perceber pelo 

gráfico 13 que mostra os resultado do pré-teste e do pós-teste. 
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Gráfico 13 – Respostas da questão 06 no pré-teste e no pós-teste 

 
Ao contrário dos resultados apresentados no pré-teste, quase todos os 

pesquisados conseguiram resolver corretamente a questão. Os pesquisados que 

erraram a questão, não conseguiram interpretá-la de maneira correta, pois 

consideraram que deveriam descobrir o ponto médio, sendo que ele já fora informado 

na questão e deveriam apenas encontrar o simétrico do ponto A.  

 
7ª questão: Retas paralelas 

 
Na questão 07, buscamos avaliar os conhecimentos prévios dos pesquisados 

sobre equações de retas paralelas. Por meio do gráfico 14, podemos fazer a 

comparação dos resultados obtidos no pré-teste e no pós-teste. 
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Gráfico 14 – Respostas da questão 07 no pré-teste e no pós-teste 

 

Os pesquisados que não acertaram a questão demonstraram através do pós-teste 

que compreenderam quando duas retas são paralelas, porém cometeram erros de soma 

ou multiplicação durante o processo, o que impossibilitou a obtenção do resultado 

correto. 

 

4.8. Ponto de vista dos pesquisados em relação à proposta realizada 

 

Ao final do pós-teste, foi perguntado individualmente aos participantes da 

pesquisa, o que eles tinham achado da atividade e de que maneira elas poderiam servir 

para a sua formação acadêmica. O intuito dessa pergunta era perceber se a realização 

de atividades investigativas e exploratórias e a utilização de um software poderia 

influenciar de alguma maneira sua futura atuação como professores de Matemática. 

A fala dos pesquisados foi anotada pelo pesquisador em seu caderno de campo e 

estão registradas a seguir: 

 
Deise: Achei muito bom. Considero importante a gente aprender utilizando outras 

maneiras. Pois o professor tem que saber que existem outras maneiras para dar aulas, 

e tem muitos professores que não sabem que existe outras maneiras, acho que isso é 

uma falha na formação deles. 
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Allan: Sabe (nome do pesquisador), a primeira vez que fiz as atividades, não dei conta 

de fazer nada. Mas com as aulas, foi ficando mais fácil entender. Este tipo de 

atividade facilita e muito para a gente aprender. Não tinha conseguido resolver nada. 

Agora foi muito mais fácil. Percebo que é importante a gente aprender a ensinar, a 

gente tem que saber mexer mesmo, temos que saber direcionar o aluno, mostrar que 

tudo tem objetivo. Quando trabalhar como professor, quero tentar repassar para 

meus alunos esta facilidade de trabalhar, não quero puxar saco não, mas foi um 

aprendizado muito legal. 

 
Débora: Consegui perceber principalmente que o computador pode ser inserido em 

sala de aula, porém a gente como professor tem que estar bem preparado para não 

passar vergonha. Eu antes não tinha a mínima noção de como usar isso em sala de 

aula, agora acho que pelo menos posso tentar fazer diferente. 

 
Amanda: As aulas de informática no primeiro semestre não deram um direcionamento 

especifico para a Matemática, agora percebi que tenho que estudar para mostrar o 

objetivo do ensino de matemática com o uso do computador, e a gente tem que saber 

usar na sala de aula no futuro. 

 
Carlos: A atividade foi bastante produtiva, tinha muita coisa que eu já sabia e não 

lembrava, e foi uma oportunidade de lembrar conceitos que tinha esquecido e de 

entender outros que só sabia fazer, porém não entendia direito. Mas acho que o 

principal foi perceber que podemos modificar as aulas, a aula não tem que ser sempre 

a mesma coisa, pode ser dinâmica, se a gente trabalhar legal em sala de aula, pode 

trabalhar menos e fazer uma aula mais proveitosa para o aluno e até não ficar 

gastando a voz 

. 
Bernardo: Algumas coisas são boas e outras não, pois o professor tem que saber usar 

o computador e os alunos tem que estar interessados, não é qualquer escola que iria 

dar certo. Aqui a aula foi muito boa, todo mundo tem maturidade, todo mundo quer 

aprender, mas não sei se em uma escola normal, os alunos iriam se dedicar para fazer 

as atividades. 

 
Clodoaldo: Achei muito legal, consegui ver tudo se movendo . E, essa matéria, que eu 

nunca tinha visto nada, ajudou muito. Eu nem sabia o que era coordenada. A 
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atividade despertou na gente um interesse muito maior, pois ao construir os desenhos, 

fui entendendo o que tava fazendo e ás vezes só no quadro não faz muito sentido para 

a gente não. Mas o que eu fiquei mais feliz foi porque desta vez eu não deixei nada em 

branco, talvez não esteja certo, mas, porém significa que entendi muita coisa, mesmo 

que eu ainda tenha algumas duvidas, foi muito bom, muito bom mesmo, e se eu for 

professor um dia, quero tentar fazer diferente do que fizeram comigo. 

 
Diana: As aulas dessa maneira, com certeza, deixam a gente mais interessa em 

investigar, e a gente tem a oportunidade de discutir, sem medo de errar, pois todos 

estão aprendendo. Na sala a gente fica meio receosa em perguntar, aqui não, o colega 

ajuda e no final o que não ficou claro, a gente pode aprender com os outros grupos 

 
Alice: Gostei muito, este tipo de atividade é muito boa. Sem demagogia, se analisar as 

atividades, posso ver o meu progresso, e acho que este tipo de aula funciona sem 

sombra de dúvidas. Na sala de aula normal, a gente tenta copiar o professor, o que 

ele tá fazendo.  Aqui não tem jeito a gente tem que pensar, é lógico que tem fatores 

externos que influenciam, mas a gente como professor tem que aprender a superar 

essas barreiras. 

 
Bruno: Esse tipo de atividade acrescenta muito para a gente, a gente aprende muito. 

Coisa que eu não tinha nem noção, agora eu sei o que fazer, ou pelo menos se eu tiver 

que pesquisar, vou lembrar e poder entender. Não consegui fazer nada, agora foi 

muito fácil. 

 
Emilia: A aula aqui é mais interessante, pois a gente fica procurando para entender. É 

mais cansativo, mas é bom, pois instiga, desperta a gente para entender o porque das 

coisas e as coisas começam a fazer sentido, então a gente vê a matemática com outros 

olhos. 

 
Elton: Foi bem interessante, a gente pôde criar, plantar uma sementinha de 

investigação em cada um de nós. E é essa sementinha que temos que plantar nos 

nossos alunos. No primeiro teste que você aplicou queria ir embora, tava tudo 

parecendo de outro planeta. Mesmo agora o que eu não consegui fazer, tenho claras 

as minhas dúvidas e sei que se pegar um livro vou entender, foi super diferente do que 

eu estou acostumado. 
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Eduardo: Eu acho que este tipo de atividade é fundamental, principalmente no Ensino 

Médio e no Fundamental, pois como a meninada tem o domínio de informática, eu que 

não tenho domínio, consegui perceber algumas relações, deu para clarear muita 

coisa, imagina a meninada que domina isso ai, vai dominar de com força e vão 

gostar, pois fica muito mais fácil. 

 
Carmem: Tinha muita coisa que eu lembro de ter estudado, mas tinha me esquecido, á 

medida que fomos fazendo as atividades, fomos lembrando das coisas e consegui 

entender muita coisa que só tinha decorado antes como fazer. Normalmente acho dois 

horários seguidos de aula muito cansativos, aqui passava rapidinho. E também é legal 

ensinar para o colega do lado, sem ter que se preocupar se esta atrapalhando o outro, 

pois esse tipo de atividade é para discutir mesmo. Fica mais fácil de aprender, e 

quando a gente ajuda, a gente ensina e aprende. 

 
Um dos objetivos de nossa pesquisa era buscar melhorias para a formação dos 

futuros professores de Matemática, proporcionando aos mesmos vivenciar atividades 

que pudessem ser aplicadas quando atuarem como professores. Essa necessidade de 

mudança nos cursos de formação de professores é apontada por Onuchic (2009), ao 

salientar a importância dos cursos de formação preparar os futuros professores para 

atuarem na Educação Básica, e que para isso é necessário a oportunidade de vivenciar 

a prática profissional. 

Conforme Monteiro (2000) e Carneiro (2000), essa preparação para a atuação na 

Educação Básica deve ocorrer já nos cursos de formação, pois neste momento o 

profissional que está se formando assume muitas vezes um duplo papel, o de ser aluno 

e o de ser professor, e a sua formação será preponderante para a sua atuação futura. 

Pelos depoimentos descritos anteriormente, acreditamos que os pesquisados 

tiveram a oportunidade de desenvolver conceitos matemáticos de forma construtiva, 

questionando, apontando dúvidas, discutindo com seus pares e que poderão, se assim 

desejarem, proporcionar os mesmos momentos para seus futuros alunos, quanto 

atuarem como docentes. 

Os depoimentos dos pesquisados deixaram claro que as atividades realizadas 

cumpriram seu duplo papel: possibilitar-lhes um pouco a vivência da aprendizagem 

por meio de tarefas investigativas e exploratórias e levá-los a ter uma nova visão do 

papel do professor de matemática na sala de aula. 
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Considerações Finais 

 

Em nossa pesquisa, de acordo com o referencial teórico construído, buscamos 

um diálogo entre os pesquisadores que abordam as Tarefas de Investigação e 

Exploração, em especial Ponte (1998, 1999, 2003) e a conceituação de Aprendizagem 

Significativa proposta por Ausubel (2000) Moreira e Massini (2001) e outros autores 

que discutem essas temáticas, com o objetivo de dar resposta à seguinte questão: 

 

Quais são as contribuições da utilização de uma proposta de ensino envolvendo 

atividades de investigação/exploração e o uso de um software de geometria 

dinâmica na aprendizagem significativa de conceitos de Geometria Analítica para 

futuros professores de Matemática? 

 

Para a obtenção da resposta foi realizada a pesquisa no contexto de um curso de 

formação de professores, buscando trazer contribuições, não apenas ao processo de 

ensino e aprendizagem da Geometria Analítica, mas também à formação dos futuros 

docentes que irão atuar na Educação Básica. Foi apontado, nos estudos que realizamos 

a necessidade de mudança nos cursos de formação de professores (MONTEIRO, 2000; 

CARNEIRO, 2000, PONTE, 2002; VIANA, 2002; ONUCHIC, 2009). Essas pesquisas 

denotaram a necessidade de melhor preparar o futuro professor, não apenas do ponto 

de vista da aquisição do conhecimento matemático, mas principalmente para a prática 

pedagógica. 

Os resultados apresentados pelos questionários respondidos pelos pesquisados e 

pelo pré-teste, aplicado no início da pesquisa, apontaram que os estudantes tiveram 

pouco (ou nenhum) contato com os conteúdos de Geometria Analítica na Educação 

Básica. Outro resultado que chamou a atenção foi o fato de todos os pesquisados terem 

relatado que durante o período em que cursaram a Educação Básica nunca utilizaram a 

informática como um recurso de aprendizagem. 

Diante desses resultados, construímos uma proposta de investigação/exploração 

com a utilização do software GeoGebra, propiciando aos pesquisados momentos de 

aprendizagem de tópicos da Geometria Analítica. 

Observamos que os alunos do Curso de Licenciatura em Matemática, no qual foi 

desenvolvida esta pesquisa, inicialmente, mostraram muita dificuldade em realizar 
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tarefas de investigação e exploração, se limitando a responder apenas perguntas 

direcionadas. Quase sempre, após a elaboração de uma conjectura, apenas faziam 

testes com a utilização do software e tomavam essas observações como verdades. À 

medida que os sujeitos envolvidos foram desenvolvendo as tarefas, tornaram-se mais 

questionadores; buscavam respostas para suas conjecturas, mas ainda apresentavam 

dificuldades em demonstrar suas conclusões. 

Outra dificuldade inicial apresentada pelos sujeitos da pesquisa foi quanto à 

elaboração do relato das atividades. Algumas respostas apresentadas não 

demonstravam um aprofundamento na tarefa de investigação, destacando a dificuldade 

de expressar e comunicar ideias matemáticas. 

O momento de socialização das tarefas foi especial, chamando-nos a atenção 

pelo fato dos sujeitos pesquisados não terem o hábito de discutir suas ideias e 

descobertas, necessitando, às vezes, de o pesquisador apontar quem iniciaria os 

comentários da tarefa naquele encontro. Porém, à medida que os sujeitos da pesquisa 

foram se familiarizando com esse tipo de tarefa e com os momentos de discussão, 

foram se desinibindo tornando-se questionadores das colocações que eram 

apresentadas pelos colegas. 

Ao longo do período em que os encontros aconteceram, foram desenvolvidas ao 

todo cinco tarefas. Em apenas uma das tarefas não se utilizou o software GeoGebra 

usando apenas lápis e papel. Pudemos perceber que a atividade com lápis e papel, ao 

contrário das demais tarefas, mostrou-se pouco estimulante para o processo de 

investigação, não proporcionando aos alunos muitos questionamentos. Isto pôde ser 

evidenciado pelos semblantes desinteressados dos pesquisados e um aparente 

desânimo por não poder utilizar o computador, para manipular as figuras e comparar 

os resultados, inibindo o processo de investigação que causa questionamentos. 

Por outro lado, ressaltamos que a utilização do software GeoGebra proporcionou 

grande contribuição, pois o fato dos pesquisados terem a possibilidade de modificar as 

figuras e observar ao mesmo tempo, a janela algébrica e a janela geométrica, tornou 

mais fácil a compreensão da tarefa que se mostrou mais instigante para a realização da 

investigação. 

Baseado nos dados obtidos por meio dos registros escritos, gravações em áudio, 

anotações do caderno de campo e relatos dos pesquisados, foi possível verificar as 

contribuições desse tipo de atividade, não apenas no aspecto da aprendizagem de 



144 
 

 
 

Geometria Analítica, mas também para a formação pedagógica dos futuros professores 

de Matemática que irão atuar na Educação Básica. 

Os relatos dos sujeitos pesquisados, quando interrogados sobre a realização das 

tarefas investigativas e exploratórias, apontaram benefícios. Os pesquisados indicaram 

que a utilização desses tipos de tarefas durante a graduação pode contribuir para 

enriquecer suas experiências de ensino e aprendizagem de Matemática. 

Destacamos também que os sujeitos da pesquisa indicaram que as atividades 

com a utilização de softwares facilitaram o processo de aprendizagem motivando-os a 

aprender. Além disso, evidenciaram que a oportunidade de discutir, sem medo de 

errar, propiciou uma maior aprendizagem. 

Os sujeitos pesquisados também questionaram a necessidade da utilização da 

informática durante o curso de formação, isto é, a informática não apenas como uma 

disciplina a mais do currículo, mas sim com a introdução da informática nas outras 

disciplinas, propiciando além da aprendizagem do conteúdo, a aprendizagem de uma 

metodologia de ensino. 

Em relação à aprendizagem significativa, percebemos que as atividades de 

exploração e investigação contribuíram para a ocorrência da aprendizagem desse tipo, 

seja por descoberta ou por recepção. A aprendizagem significativa por descoberta 

pôde ocorrer no momento da realização das tarefas de investigação. Conforme os 

estudos de Ausubel (2000) e Moreira e Massini (2001), os pesquisados puderam 

descobrir algum princípio, lei ou observação que estivesse diretamente relacionada à 

Geometria Analítica. Isto foi confirmado em nossa pesquisa, através de situações de 

investigação, com a utilização das tarefas proporcionadas pelo pesquisador.  

Já a aprendizagem por recepção aconteceu em dois momentos: durante a 

realização da própria tarefa, quando realizada em dupla ou em grupos maiores. 

Quando um pesquisado, em diálogo com seus pares, não compreendeu determinada 

descoberta, um ou mais componentes do grupo explicou-a, ajudando-o em sua busca 

pelo conhecimento. 

O segundo momento referiu-se à explanação de ideias, que ocorreu no momento 

de socialização. Quando a descoberta de um determinado grupo pôde ser 

compartilhada com os demais participantes estes compreenderam o caminho 

desenvolvido.  Coube aos receptores da informação relacionar a descoberta às suas 

estruturas cognitivas. Isto porque a aprendizagem por recepção ou aprendizagem 

receptiva, segundo Ausubel (2000) e Moreira e Massini (2001), poderá ser obtida por 
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meio de diálogos, neste tipo de aprendizagem o conteúdo a ser aprendido é 

apresentado em sua forma final. 

Pudemos perceber que nas tarefas de investigação e exploração coube aos 

pesquisados utilizar seus conhecimentos prévios para descobrir novos caminhos. 

Portanto, será papel do professor verificar se os conhecimentos prévios estão 

disponíveis nos alunos para que a tarefa seja possível de ser realizada. Desse modo a 

tarefa será motivante e o aluno capaz de construir seu conhecimento. 

Enfim, destacamos que as tarefas de exploração e investigação por meio da 

utilização de softwares de geometria dinâmica, no caso o GeoGebra, constituem 

importante instrumento para a formação dos professores de Matemática. Esta 

formação contempla tanto a construção do conhecimento matemático quanto a 

aquisição da prática pedagógica para a futura atuação na sala de aula de Matemática na 

Educação Básica. 

A aprendizagem significativa, associada às tarefas de investigação e exploração 

conduziu os pesquisados, a explorarem seus conhecimentos prévios, tornando-os mais 

críticos e ativos na construção de novos saberes. A recepção passiva de informações 

foi abandonada durante a realização das tarefas. 

Em suma, os resultados da pesquisa possibilitaram dar respostas à questão de 

investigação. As atividades de investigação e exploração aliadas ao software 

GeoGebra possibilitaram provocar aprendizagem significativa por descoberta, por 

recepção a partir da utilização dos organizadores prévios, em 100% das tarefas 

realizadas conforme o quadro 17. Os resultados do pós-teste e os relatos dos sujeitos 

da pesquisa demonstraram que os objetivos foram alcançados. Ocorreu a 

aprendizagem de conceitos de Geometria Analítica e ao mesmo tempo foi propiciada 

uma prática útil para a futura atuação profissional a todos os pesquisados.  

Como sugestões para pesquisas futuras relacionadas a esse tema, destacamos a 

possibilidade de outras inter-relações entre atividades de investigação e aprendizagem 

significativa em outros conteúdos de Matemática. Também em outras instâncias que 

não a formação de professores, mas também com alunos da própria Educação Básica. 

No entanto, o desenvolvimento de tais pesquisas exigirá uma adaptação.  
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Apêndice A 

Questionário respondido pelos sujeitos pesquisados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
01) Marque a faixa etária na qual você se encontra. 
 

(     ) 17 a 20 anos 
(     ) 20 a 25 anos 
(     ) 25 a 30 anos 
(     ) 30 a 35 anos 
(     ) mais de 35 anos 
 

02) Marque apenas uma alternativa, você cursou o Ensino Fundamental em: 
 

(     )  Escola pública Municipal 
(     )  Escola pública Estadual 
(     )  Escola pública Federal 
(     )  Escola particular 
(     )  Outros: _______________________  
 
03) Marque apenas uma alternativa, a modalidade de Ensino Fundamental que você 

cursou foi: 
 

(     )  Ensino Fundamental Regular 
(     )  Supletivo 
(     )  Educação de Jovens e Adultos 
(     )  Outros: ______________________             

 

04) Marque apenas uma alternativa, você cursou o Ensino Médio em: 
 

(     )  Escola pública Municipal 
(     )  Escola pública Estadual 
(     )  Escol pública Federal 
(     )  Escola particular 
(     )  Outros: _______________________                  

 
 
 
 
 
 
 

Caro(a) aluno(a),  
Sou aluno do mestrado em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto e 
estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o ensino de Geometria Analítica, mais 
especificamente sobre Investigação em Geometria Analítica. 
Preciso da sua contribuição para responder a esse questionário. Não é necessário assinar, você 
não será identificado. Preciso apenas que responda com sinceridade as questões abaixo. 
 
Muito Obrigado!  
Pesquisador: Warley Machado Correia 
Orientadora: Profa. Dra. Marger da Conceição Ventura Viana 
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05) Marque apenas uma alternativa, a modalidade de Ensino Médio que você cursou 
foi: 

 

(     )  Ensino Médio Regular 
(     )  Supletivo 
(     )  Educação de Jovens e Adultos 
(     )  Outros: ______________________             
06)  
07) Marque apenas uma alternativa, você estudo Geometria no Ensino Médio? 
 
(     ) Sim, e aprendi muito 
(     ) Sim, mas não me lembro do conteúdo 
(     ) Sim, mas foi de maneira muito rápida 
(     ) Não, eu nunca estudei 
(     ) Não me lembro 
 
08) Durante sua formação básica, Ensino Fundamental e Médio, o seu professor 
utilizou algum software para ensinar Matemática? Marque apenas uma alternativa. 
 

(     ) Sim, com frequência 
(     ) Sim, mas muito raramente 
(     ) Sim, apenas uma vez 
(     ) Não, nunca utilizou 
 

09) Você conhece algum software educativo, que poderia ser utilizado para se ensinar 
matemática? Se sim, qual? Em que situação você o conheceu? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
10)  Marque apenas uma alternativa. Nas aulas de Matemática, no Ensino Médio, os 
seus professores: 
 
(     ) ensinavam apenas explicando as fórmulas e depois davam listas de exercício. 
(     ) ensinavam ajudando os alunos a descobrirem as fórmulas a partir de explicações 
e exemplos. 
(   ) ensinavam propiciando momentos de discussão das diversas descobertas pelos 
alunos  
(     ) ensinavam baseado no que estava escrito no livro didático 
 
11) Marque apenas uma alternativa. Ainda sobre as aulas de Matemática, no Ensino 
Médio, os seus professores: 
 
(     ) Organizavam a sala de modo que os alunos ficassem em fila indiana. 
(     ) Organizavam a sala em duplas, porque o espaço era pouco. 
(     ) Organizavam a sala em duplas, para propor momentos de discussão. 
(     ) Organizavam a sala em pequenos grupos, para propor momentos de discussão 
(  ) Organizavam a sala em fila indiana, e quando era para resolver exercícios, 
organizava em duplas ou grupos, apenas para resolver os exercícios. 
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(    ) outra forma de organização. Explique: ________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
12) Marque apenas uma alternativa. Sobre a Escola na qual você cursou o Ensino 
Médio: 
 
(     ) Não existia laboratório de informática 
(   ) Existia laboratório de informática, porém o professor de matemática nunca  o 
utilizava. 
(     ) Existia laboratório de informática e raramente o professor de matemática 
utilizava 
(   ) Existia laboratório de matemática e o professor de matemática utilizava com 
frequência. 
(    ) Existia laboratório de matemática, porém a direção da escola restringia o uso dos 
alunos. 
 
13) Marque apenas uma alternativa. Sobre a sua rotina diária, você: 
 
(     ) Trabalha em dois períodos e estuda à noite 
(     ) Trabalha no período da tarde, e tem as manhãs livres para realizar suas atividades 
acadêmicas, e faz o curso noturno. 
(     ) Trabalha no período da manhã, e tem as tardes livres para realizar suas atividades 
acadêmicas, e faz o curso noturno. 
(     ) Não trabalha, mas está procurando emprego 
(     ) Não trabalha, prefere se dedicar aos estudos. 
(     ) Outra situação, descreva-a: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
14) Porque você escolheu o curso de Licenciatura em Matemática? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Apêndice B 

Pré-teste e pós-teste realizado pelos sujeitos pesquisados 

 

 
01) (ENEM 2009) 
 
Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades,estados ou países. O mapa a seguir 
mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos 
números. Considere que a direção seguida por um avião AI que partiu de Brasília – 

DF, sem escalas, para 
Belém, no Pará, seja 
um segmento de reta 
com extremidades em 
DF e em 4. 
 
Suponha que um 
passageiro de nome 
Carlos pegou um avião 
AII, que seguiu a 
direção que forma um 
ângulo de 135º graus 
no sentido horário com 
a rota Brasília – Belém 
e pousou em alguma 
das capitais brasileiras. 
Ao desembarcar, 
Carlos fez uma 
conexão e embarcou 
em um avião AIII, que 
seguiu a direção que 

forma um ângulo reto, no sentido anti-horário, com a direção seguida pelo avião AII 
ao partir de Brasília-DF. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre 
dada pela semirreta com origem na cidade de partida e que passa pela cidade destino 
do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em: 
 

f) Belo Horizonte, e em seguida embarcou para Curitiba 
g) Belo Horizonte, e em seguida embarcou para Salvador 
h) Boa vista, e em seguida embarcou para Porto Velho. 
i) Goiânia, e em seguida embarcou para o Rio de Janeiro. 
j) Goiânia, e em seguida embarcou para Manaus. 

 
Justifique sua resposta, traçando no mapa o trajeto dos aviões. 
 
 
 
 
 
 



156 
 

 
 

02) (ENEM 2002) 
 
Os seres humanos podem tolerar apenas certos intervalos de temperatura e umidade 
relativa (UR), e, nessas condições, outras variáveis, como os efeitos do sol e do vento, 
são necessárias para produzir condições confortáveis, nas quais as pessoas podem 
viver e trabalhar. O gráfico mostra esses intervalos: 

 
A tabela mostra temperaturas e umidades relativas do ar de duas cidades, registradas 
em três meses do ano. 
 

 Março  Maio  Outubro 
 T(ºC) UR (%)  T(ºC) UR (%)  T(ºC) UR (%) 

Campo Grande 25 82  20 60  25 58 

Curitiba 27 72  19 80  18 75 

 

Com base nessas informações, pode-se afirmar que condições ideais são observadas 
em 
 

a) Curitiba com vento em março, e Campo Grande, em outubro. 
b) Campo Grande com vento em março, e Curitiba com sol em maio. 
c) Curitiba, em outubro, e Campo Grande com sol em março. 
d) Campo Grande com vento em março, Curitiba com sol em outubro. 
 
Justifique sua resposta. 
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03) Descubra os valores dos [ ] sabendo que o gráfico representa a solução deste 
sistema de equações. 
 

[ ]

[ ]



=−

=+

y3x

y2x
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04) (Vunesp-SP) o gráfico mostra o resultado de uma experiência relativa à absorção 
de potássio pelo tecido da folha de um certo vegetal, em função do tecido da folha de 
um certo vegetal, em função do tempo e em condições diferentes de luminosidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos dois casos a função linear y = mx ajustou-se razoavelmente bem aos dados, daí a 
referência a m como taxa de absorção (geralmente medida em micromols por unidade 
de peso por hora). Com base no gráfico, se m1 é a taxa de absorção no claro e m2 a 
taxa de absorção no escuro, a relação entre essas duas taxas é: 
 
a) m1 = m2 
b) m2 = 2m1 

c) m1·m2 = 1 

d) m1·m2 = – 1  
e) m1 = 2m2 
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05) (UFJF-2009) Em uma planície, dois caçadores armados estão localizados nos 

pontos A(2,1) e B(14,2). Nos pontos de coordenadas C(4,7) e D(11,14), encontram-se 

duas árvores. Um ponto que está livre do alcance das balas de ambos os caçadores é: 

 

a) (43, – 83) 

b) (–7, 3) 

c) (43, 83) 

d) (– 7, – 22) 

e) (9,22)   

 
06) Os pontos A e A’ são simétricos em relação ao ponto B(5,2). Sabendo que o ponto 
A tem coordenadas (3,0) quais são as coordenadas do ponto A’. 
 

 

 

 

 

 

 

07) Para quais valores de a as retas de equações 3ax – 6y = 5 e 3x – (a – 5)y = 7 são 
paralelas? 
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Apêndice C 
Tarefas investigativas realizadas pelos sujeitos pesquisados 

TAREFA 01 
 
01 – Construa três segmentos de retas, AB, CD e EF sendo que os segmentos CD e EF devem se cruzar, e o 
segmento AB, não deverá se cruzar com nenhum dos outros dois segmentos. 
 
02 – Crie um ponto G no plano cartesiano, fora dos segmentos de reta que foram construídas. 
 
03 – Crie um ponto H sobre o segmento de reta AB. 
 
04 – Crie um ponto na I, interseção dos segmentos CD e EF. 
 
a) Arraste os pontos G, H e I de maneira aleatória. Como se comportam os deslocamentos destes pontos no 
plano cartesiano? São iguais ou diferentes? Justifique. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
b) Movimente agora as extremidades dos segmentos CD e EF. O que você pode observar em relação ao 
ponto I? Justifique. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
c) Construa um segmento de reta com extremidades no ponto I (interseção das retas CD e EF), e um ponto J, 
que não esteja contido em nenhum dos segmentos de reta. Movimente o ponto J, o que você observa? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
d) Movimente novamente as extremidades dos segmentos CD e EF, o que acontece com o novo segmento 
construído? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
e) Salve o arquivo com o seguinte nome ativ01grupo__ .  
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TAREFA 02 

 
1) Crie um ponto A qualquer no plano cartesiano 
 

2) Crie um ponto B qualquer no plano cartesiano 
 

3) Na 9ª janela, crie um ponto A’, de tal forma que A’, seja a reflexão de A em relação a B. 
 

4) Movimente o ponto A, o que você consegue observar do ponto A’? Qual o significado para você do 
termo reflexão em relação a um ponto. Justifique 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Trace um segmento de reta com extremidades AB, agora trace um segmento de reta no ponto BA’. 
Movimente o ponto A novamente, o que você consegue observar? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
6) Pensando no segmento de reta AA’. Qual nome poderia ser dado ao ponto B? Justifique. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
7) Salve esta atividade com o nome Ativ02Agrupo__. 
8) Abra um novo arquivo. Marque dois pontos distintos sobre o eixo x? Determine o que seria o ponto B do 
exercício anterior em relação a estes dois pontos? Como poderíamos calcular algebricamente este ponto? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
9) Marque dois pontos distintos sobre o eixo y? Determine o que seria o ponto B do exercício 7 em relação a 
estes dois pontos? Como poderíamos calcular algebricamente este ponto? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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10) Trace um segmento AB no plano cartesiano. 
Trace um segmento de reta perpendicular ao eixo X passando pelo ponto A. 
Trace um segmento de reta perpendicular ao eixo Y passando pelo ponto B. 
Marque o ponto de interseção das duas retas perpendiculares. 
Trace a mediatriz do segmento BC e a mediatriz do segmento AC. 
Marque o ponto de interseção entre as duas mediatrizes. 
Movimente o ponto A e/ou o ponto B, o que você observa? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
11) Como poderíamos chamar o ponto de interseção dessas mediatrizes em relação aos pontos A e B? Como 
poderíamos calcular as coordenadas deste ponto sem traçar as mediatrizes? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
12) Salve esta atividade com o nome Ativ02Bgrupo___. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 
 

 
 

TAREFA 03 

Determine alguns pares ordenados que sejam soluções de cada equação abaixo. Após determinar esses 
pontos marque-os em um plano cartesiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x + y = 5 

 

x y 

– 4  

– 3  

– 2  

– 1  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

x – y = 1 

x y 

– 4  

– 3  

– 2  

– 1  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

y 

y 

x 

y 

x 
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Em cada um dos planos cartesianos, ligue os pontos das soluções encontradas. A que conclusão você pode 

chegar? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Determine seis soluções para a equação 2x – y = 5, e trace o gráfico correspondente às soluções. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Agora marque V para verdadeiro e F para falso, justificando cada uma das alternativas. 

(       ) O ponto (4,3) pertence ao gráfico. ________________________________________________ 

(       ) O ponto (3,2) pertence ao gráfico. ________________________________________________ 

(       ) O ponto (2, –1) pertence ao gráfico. _______________________________________________ 

 (       ) O ponto (–3, –11) pertence ao gráfico. _____________________________________________ 

A partir das soluções encontradas, quantos pontos você acha ser necessário para determinarmos 

graficamente uma reta? Justifique seu argumento.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2x – y = 5 

x y 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

y 

x 
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RESOLUÇÃO GRÁFICA OU GEOMÉTRICA DA INTERSECÇÃO DE DUAS RETAS 

Determine alguns pares ordenados que sejam soluções das equações abaixo. Após determinar esses pontos 

marque-os em um plano cartesiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2x – y = 5 

 

x y 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
2x – y = 5 

 

x y 

  

  

  

  

  

  

  

  

Marque com caneta azul os pontos referente a 

equação 2x – y = 5, e com caneta vermelha os 

pontos referente a equação x + y = 4. 

y 

x 

 
• Investigue se existe um par que seja ao mesmo 

tempo solução das duas equações. Caso exista 

este ponto, determine qual é? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

• Graficamente como podemos definir a 

intersecção entre duas retas? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______________________________ 
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TAREFA 04 

 
1) Trace uma reta definida por dois pontos A e B no plano cartesiano. 
 

2) Movimente o ponto A e/ou o ponto B pelo plano cartesiano, o que você consegue observar do ponto B. 
Existe alguma relação entre a equação da reta (janela algébrica) e a reta (janela geométrica), o que você 
pode observar? Justifique 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3) Na janela algébrica do Geogebra, clique na equação da reta e mude para a forma y = kx + d, o que você 
observa agora ao movimentar o ponto A e/ou o ponto B? Justifique 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
4) Caso você tenha feito alguma observação no item 03, que não tenha feito no item 02. Porque apenas 
agora você conseguiu fazer essa observação. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
5) Crie um ponto C, pertencente à reta AB, na intersecção da reta com o eixo y. 
Movimente novamente o ponto A, o que você consegue observar agora, em relação a este ponto C criado e a 
equação da reta AB? Justifique. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
6) Salve o arquivo com o nome Ativ04Agrupo____. 
7) Continue trabalhando com a mesmo arquivo. Na 8ª janela, abra a janela e clique em inclinação. Clique na 
reta e calcule a inclinação da reta? Movimente novamente o ponto A, o que você consegue observar? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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8) Qual a relação que existe entre a inclinação da reta e a equação algébrica da reta? Justifique. 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
9) Existe alguma relação entre a inclinação e o ângulo? Justifique 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
9) Como pontos saber se um determinado ponto pertence ou não a esta reta? Justifique. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
10) Clique em Salvar como e salve o arquivo com o nome Ativ04BGrupo___. 
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Tarefa 05 
 
1) Trace uma reta qualquer definida por dois pontos A e B no plano cartesiano. 

 

2) Marque um ponto C fora da reta AB. 
 

3) Trace uma reta paralela a reta AB, passando pelo ponto C. 
 

4) A partir de seus conhecimentos prévios, defina o que são retas paralelas? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5) Movimente o ponto C pelo plano cartesiano, o que você observa em relação às retas AB e a reta paralela 
construída? Observe tanto a janela geométrica do Geogebra, quanto à janela algébrica. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
6) Na janela algébrica do Geogebra, modifique ambas as equações para a forma y = kx + d. O que você 
consegue afirmar agora sobre retas paralelas. Construa outras retas para validar suas conjecturas. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
7) Como podemos saber se duas retas são paralelas ou não, conhecendo apenas suas equações. Crie para 
isso uma relação matemática que possa definir se duas retas são paralelas ou não. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
8) Na parte inferior do Geogebra, no campo Entrada. Escreva uma equação de reta que seja paralela as retas 
que você construiu anteriormente. Escreva as equações de reta que estão atualmente na janela algébrica do 
geogebra, destacando a que foi escrita no campo entrada. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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9) Salve o arquivo com o nome Ativ05Agrupo____. 
 

10) Abra um novo arquivo. Neste novo arquivo construa uma reta AB definida por dois pontos. 
11) Marque um ponto C fora da reta AB e trace uma reta perpendicular a reta AB, passando pelo ponto C. 
 

12) A partir de seus conhecimentos prévios defina retas perpendiculares? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
13) Movimente o ponto C, o que você observa em relação às retas AB e a reta perpendicular construída? 
Observe tanto a janela geométrica do Geogebra, quanto à janela algébrica. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
14) Na janela algébrica do Geogebra, modifique ambas as equações para a forma y = kx + d. O que você 
consegue afirmar agora sobre retas perpendiculares. Construa outras retas para validar suas conjecturas. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
15) Como podemos saber se duas retas são perpendiculares ou não, conhecendo apenas suas equações. Crie 
para isso uma relação matemática que possa definir se duas retas são perpendiculares ou não. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
16) Na parte inferior do Geogebra, no campo Entrada. Escreva uma equação de reta que seja perpendicular 
as retas que você construiu anteriormente. Escreva as equações de reta que estão atualmente na janela 
algébrica do geogebra, destacando a que foi escrita no campo entrada. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
17) Salve o arquivo com o nome Ativ05Agrupo____. 
 


