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RESUMO 

 

 

 

Essa pesquisa tem por objetivo verificar as contribuições da utilização do software 

GeoGebra como um instrumento mediador do processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos da Geometria Plana Euclidiana, no ensino da modalidade a distância, para 

alunos matriculados em um Curso de Licenciatura em Pedagogia em uma universidade 

federal no estado de Minas Gerais. Esta pesquisa foi desenvolvida por meio da proposição 

de uma intervenção pedagógica a partir de construções e demonstrações de conteúdos de 

Geometria Plana extraídas do primeiro livro da coleção Os Elementos de Euclides, com a 

utilização do software GeoGebra. Como fundamentação teórica, utilizaram-se a Teoria da 

Mediação de Vygotsky; a Teoria da Interação a Distância de Moore e Kearsley e a Teoria 

da Distância Transacional de Moore. Os dados qualitativos e quantitativos foram 

coletados simultaneamente de maneira igualitária, sendo que as informações foram 

analisadas e interpretadas de acordo com os pressupostos da Metodologia do Estudo Misto 

do tipo QUAN+QUAL. Os resultados obtidos nesse estudo mostram que existem 

possibilidades de contribuições da utilização do GeoGebra para a aprendizagem de 

conteúdos da Geometria Plana para alunos matriculados em um curso no ensino na 

modalidade a distância, pois a utilização desse software estimula o desenvolvimento da 

autonomia dos alunos, possibilitando a diminuição da distância transacional que pode 

ocorrer no ambiente virtual de aprendizagem. De acordo com esses resultados foi 

elaborado um produto educacional no formato de um caderno de sugestões para os 

professores, que tem como objetivo contribuir para o ensino e a aprendizagem de 

conteúdos de Geometria Plana para alunos que estudam na modalidade a distância, bem 

como para os demais profissionais da educação relacionados com a profissão docente. 

 

Palavras-chave: Educação a Distância. Ensino de Geometria Plana. Software Dinâmico 

GeoGebra. Geometria Plana Euclidiana. Método de Estudo Misto. Distância Transacional. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aims to determine the contributions of the use of GeoGebra software as a 

mediating tool for the teaching and learning process of Euclidean plane geometry content 

in a distance education modality for students enrolled in a Pedagogy Course in a federal 

university in the state of Minas Gerais. This research was conducted through the 

proposition of a pedagogical intervention from constructions and demonstrations of Plane 

Geometry content extracted from the first book of Euclid's Elements collection with the 

use of GeoGebra software. The theoretical background applied Vygotsky's Mediation 

Theory; Moore’s Interaction Theory, and Moore and Kearsley’s Transactional Distance 

Theory. Qualitative and quantitative data were collected simultaneously in an equal way 

and the data were analyzed and interpreted in accordance with the assumptions of the 

mixed methods study of type QUAN + QUAL. The results of this study show that there are 

possibilities for the use of GeoGebra in order to contribute to the learning of Plane 

Geometry content for students enrolled in the teaching in a long distance course because 

the use of this software encourages the development of students' autonomy by enabling the 

reduction of a transactional distance that can occur in virtual learning environments. 

According to these results an educational product was designed with a notebook of 

suggestions formatted for teachers who seek to contribute to the teaching and learning 

content of Plane Geometry for students studying in long distance modalities, as well as for 

other education professionals regarding to the teaching profession. 

  

Keywords: Distance Education. Teaching Plane Geometry. GeoGebra Dynamic Software. 

Euclydian Plane Geometry. Mixed Methods Study. Transactional Distance. 
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INTRODUÇÃO 

MINHA TRAJETÓRIA RUMO AO PENSAMENTO DE EUCLIDES 

 

A primeira vez que a professora-pesquisadora
1
 teve contato com os conteúdos da 

Geometria Plana ocorreu em seu ingresso no ensino fundamental. Nas aulas de 

Matemática, as noções básicas da Geometria Plana eram apresentadas, normalmente, no 

último bimestre de cada ano; porém, tais conteúdos eram lecionados sem nenhuma 

construção ou demonstração dos porquês que direcionavam os alunos para as fórmulas 

utilizadas na resolução dos exercícios propostos. Naquela ocasião, a professora-

pesquisadora era uma aluna que possuía muita facilidade para aprender os conteúdos 

propostos na disciplina de Matemática, mas não apresentava ainda a preocupação com o 

entendimento mais rigoroso desses conteúdos para que a partir das fórmulas aplicadas nos 

exercícios, pudesse resolver as atividades curriculares propostas. 

Entretanto, no Ensino Médio, ao estudar os conteúdos das disciplinas Geometria 

Espacial e Geometria Analítica, a professora-pesquisadora passou a perceber a importância 

do aprendizado dos conteúdos da Geometria Plana para que pudesse ter um melhor 

entendimento e compreensão dessas disciplinas. Nesse período escolar, a proposta 

pedagógica utilizada em sala de aula foi a de estudar os conteúdos da Geometria Espacial 

através da realização de trabalhos em grupo. Dessa maneira, a professora da turma dividia 

os alunos em grupos, solicitando que os participantes de cada grupo apresentassem no 

quadro-negro um sólido geométrico com as suas áreas e volumes, proporcionando um 

aprendizado ineficiente, pois as atividades de caráter exploratório e investigativo estavam 

ausentes do processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos geométricos. 

Nesse direcionamento, é necessário que exista uma estreita conexão do conteúdo 

geométrico com as tarefas exploratórias e investigativas, pois auxilia os alunos a 

desenvolverem habilidades e competências como a intuição, a visualização e a 

manipulação de materiais. Assim, a professora-pesquisadora concorda com Lamonato e 

                                                           
1
Os professores pesquisadores centram-se “na consideração da prática, que passa a ser meio, fundamento e 

destinação dos saberes que suscita[m], desde que esses possam ser orientados e apropriados pela ação 

reflexiva do[s] professor[es]” (MIRANDA, 2006, p. 135). Assim, esses profissionais da educação refletem 

sobre questões relativas ao desenvolvimento de sua prática pedagógica com o objetivo de aprimorá-la no 

cotidiano escolar. 
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Passos (2005), que afirmam que a elaboração de atividades curriculares, a partir de uma 

abordagem de exploração e investigação de conceitos geométricos, é propícia para auxiliar 

os alunos descobri-los indutivamente, pois visam facilitar a resolução das situações-

problemas presentes no cotidiano. 

Por outro lado, a apostila para a disciplina de Geometria adotada pelos professores 

de matemática da escola na qual a professora-pesquisadora estudava trazia todo o conteúdo 

geométrico, a partir da Geometria Plana, de maneira bem resumida, com ênfase nas 

fórmulas e sem a preocupação em demonstrar o seu desenvolvimento para a obtenção dos 

resultados propostos nas atividades matemáticas. Esse processo pedagógico de ‘ensinar 

geometria’ está desvinculado das recomendações propostas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) para o Ensino Médio (BRASIL, 1999), que determinam a importância 

de que o ensino dessa disciplina explore o espaço e as suas representações, facilitando a 

associação da geometria plana com a espacial. Os parâmetros também destacam a 

importância do desenvolvimento do pensamento indutivo e dedutivo por meio do trabalho 

pedagógico com explicações, argumentações e demonstrações, ressaltando ainda a 

importância da incorporação dos recursos das tecnologias de comunicação e informação no 

ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos (ALVES, 2007). 

Posteriormente, a professora-pesquisadora ingressou no Curso de Licenciatura em 

Matemática, no qual estudou, separadamente, as disciplinas de Geometria Plana, 

Geometria Espacial e Geometria Analítica, obtendo a nota máxima na disciplina Geometria 

Plana. Porém, percebeu que as práticas pedagógicas utilizadas no desenvolvimento dessas 

disciplinas possuíam lacunas para a proposição de um aprendizado significativo e 

contextualizado. Nessas aulas, os exercícios propostos continham poucas demonstrações 

que deveriam ser reproduzidas nas avaliações. Tal abordagem evidenciava também a 

dificuldade do próprio professor da turma em realizar as demonstrações relacionadas com 

o conteúdo geométrico. Talvez, esse fato tenha ocorrido, pois muitos professores não 

dominam o conteúdo geométrico em virtude de haver uma deficiência em sua formação 

acadêmica com relação à disciplina de Geometria (PEREZ, 1995). 

Ao concluir o curso de graduação de Licenciatura em Matemática, a professora-

pesquisadora começou a lecionar Matemática nos ensinos fundamental e médio e em pré-

vestibulares. A experiência em sala de aula possibilitou que a professora-pesquisadora 

percebesse a dificuldade dos seus alunos com relação ao aprendizado dos conteúdos da 

Geometria Plana desde as séries iniciais do ensino fundamental, acarretando-lhes 
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dificuldades com a disciplina no ensino médio e nos cursos preparatórios para os 

vestibulares. Reforçando essa percepção, ao lecionar aulas de matemática na Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e na Faculdade de Filosofia e 

Letras de Diamantina (FAFIDIA), a professora-pesquisadora também pôde perceber a 

dificuldade dos alunos em aprender qualquer conteúdo matemático que apresentasse como 

base os tópicos relacionados com os conteúdos da Geometria Plana. 

No ano de 2010, a professora-pesquisadora foi aprovada em um concurso público 

para o cargo de Matemático
2
 na UFVJM, onde inicialmente trabalhou no Instituto de 

Ciências e Tecnologia (ICT). No decorrer do mesmo ano, foi constituído um grupo de 

estudos para discussão de algumas importantes características do livro Os Elementos de 

Euclides, traduzido por Bicudo (2009), cujos integrantes debateram as principais 

proposições apresentadas em seu conteúdo. Assim, por meio desses estudos, os 

participantes do grupo perceberam que as construções e demonstrações encontradas no 

Livro de Euclides explicam com clareza, porém, com uma linguagem pouco adequada à 

atualidade, os conteúdos importantes da Geometria Plana. Esse trabalho foi registrado na 

UFVJM como Projeto Euclides para os Vales, cujo objetivo foi analisar e discutir as 

proposições mais importantes descritas nesses livros, as quais foram escolhidas pelos 

participantes do grupo, de acordo com a sua relevância para o ensino e aprendizagem dos 

conteúdos de Geometria Plana. 

Dessa maneira, a abordagem adotada pelo grupo de estudo tinha por objetivo a 

elaboração de materiais didáticos e pedagógicos que auxiliassem os professores dos 

ensinos fundamental e médio da região de Diamantina, no estado de Minas Gerais, bem 

como a elaboração de atividades matemáticas e a preparação de aulas relacionadas aos 

conteúdos da Geometria Plana. A utilização desse material foi apresentada para os 

professores por meio do oferecimento de um mini-curso, do qual a professora-pesquisadora 

foi uma das palestrantes, abordando em suas palestras as proposições mais importantes do 

primeiro livro da obra de Euclides. 

                                                           
2
O Matemático é um cargo cuja função está relacionada com a realização de pesquisas no campo das ciências 

matemáticas fundamentais e/ou das aplicações práticas dos princípios e técnicas matemáticas. Dessa maneira, 

o matemático estuda e testa as hipóteses e teorias básicas, aplicando-as ao tratamento de problemas de 

diversos campos para desenvolver e melhorar os conhecimentos e as técnicas matemáticas. Em seu trabalho, 

o profissional também emprega os seus conhecimentos em outras esferas de atividades, como por exemplo, a 

pesquisa científica, a engenharia, o processamento de dados e a organização industrial. 
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No mesmo ano de 2010, a professora-pesquisadora foi aprovada em um concurso 

público para a tutoria em EAD, iniciando o seu trabalho como bolsista da UAB com alunos 

da modalidade a distância do Curso de Licenciatura em Matemática. Em 2012, a 

professora-pesquisadora foi transferida para o Departamento de Educação à Distância da 

UFVJM, facilitando o seu acesso a diversos softwares livres de matemática e à plataforma 

Moodle, que é utilizada em diversas universidades federais brasileiras. Na UFVJM, foram 

observados os altos índices de desistência e reprovação nas disciplinas relacionadas com os 

conteúdos matemáticos, principalmente em relação ao ensino de Cálculo nos cursos de 

Licenciatura, na modalidade a distância. Essas informações foram obtidas na UFVJM por 

meio da análise de documentos, como por exemplo, os resultados finais das avaliações, os 

conceitos, as listas de presença das disciplinas e em provas presenciais. Nesse 

direcionamento, “talvez um dos grandes problemas do ensino de Cálculo tenha suas raízes 

no tipo de aula de Matemática e no tipo de Matemática que o aluno vivencia na escola 

básica” (FROTA, 2006, p. 5). No entanto, para tentar amenizar essa situação, a professora-

pesquisadora interessou-se em utilizar em suas aulas o software livre dinâmico 

denominado GeoGebra. O software foi escolhido por ser de fácil manuseio e permitir o 

trabalho pedagógico em sala de aula com diversos conteúdos matemáticos, como aqueles 

relacionados com a Geometria Plana. 

Durante esse período, a professora-pesquisadora continuou lecionando matemática 

em cursos pré-vestibulares, pré-ENEM e preparatórios para concursos, procurando utilizar 

o aprendizado obtido pelo estudo da obra Os Elementos. No entanto, na utilização dessa 

prática pedagógica, a professora-pesquisadora deparou-se com várias dificuldades, como a 

utilização do material didático adotado pelas escolas, que trazia os conteúdos da Geometria 

Plana de maneira bem resumida e com ênfase nas fórmulas prontas, além da quantidade 

reduzida de aulas para o desenvolvimento do trabalho com os conteúdos matemáticos e 

geométricos. 

Esses fatos contribuíram para que a professora-pesquisadora elaborasse a questão 

de investigação desta pesquisa, que a auxiliariam ainda na solução da problemática deste 

estudo, contribuindo também para a elaboração do produto educacional de sua dissertação 

e de sua questão de pesquisa: 

Quais contribuições a utilização do software GeoGebra pode oferecer para 

a aprendizagem de conteúdos da Geometria Plana na Educação a 

Distância (EAD) com a utilização de construções e demonstrações 
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realizadas por Euclides para os alunos de um Curso de Licenciatura em 

Pedagogia? 

De acordo com esse questionamento, o principal objetivo desta pesquisa é verificar 

as contribuições da utilização do software GeoGebra como um instrumento de mediação do 

processo de aprendizagem de conteúdos de Geometria Plana Euclidiana, no ensino da 

modalidade a distância, de alunos matriculados em um Curso de Licenciatura em 

Pedagogia. Para que o objetivo pudesse ser verificado, o Banco de Teses da CAPES foi 

utilizado como fonte de pesquisa para a seleção de trabalhos que apresentassem temas 

próximos à problemática desse estudo. Assim, a revisão de literatura possibilitou à 

professora-pesquisadora o estudo de investigações realizadas sobre a problemática para que 

pudesse mostrar a importância da condução do estudo, bem como fornecesse subsídios para 

a análise e interpretação dos dados. Outro objetivo importante deste estudo é analisar as 

dificuldades encontradas no ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos 

relacionados à Geometria Plana, bem como verificar a eficácia da utilização de uma 

metodologia diferenciada a partir de algumas construções e demonstrações euclidianas por 

meio da utilização do software GeoGebra. 

A fundamentação teórica deste estudo foi realizada com base nos trabalhos 

desenvolvidos em concordância com a Teoria da Mediação (VYGOTSKY, 1996), a Teoria 

da Interação a Distância (MOORE e KEARSLEY, 2007) e a Teoria da Distância 

Transacional (MOORE, 1993). Concomitantemente ao levantamento do referencial 

bibliográfico-teórico, realizou-se também a leitura e o estudo do livro Os Elementos, de 

Euclides para a extração de construções e demonstrações baseadas em proposições chaves 

propostas por Euclides. 

Com relação à população deste estudo, a pesquisa foi realizada com 39 (trinta e 

nove) alunos de um pólo de reoferta
3
 do Curso de Licenciatura em Pedagogia, na 

modalidade a distância, de uma Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, da 

disciplina EAD285: Ensino e Aprendizagem de Matemática III, no semestre de 2013/2, 

com início em 25 de novembro de 2013 e término em 07 de Abril de 2014, cujos conteúdos 

curriculares relacionam-se à Geometria Plana. 

                                                           
3
No polo de reoferta são matriculados os alunos que estão em dependência das disciplinas nas quais não 

foram aprovados anteriormente. Esses alunos somente são auxiliados pelos tutores a distância e pelos 

professores dessas disciplinas cujo financiamento é realizado por elaboração de projeto junto a UAB. 
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A metodologia desta pesquisa foi fundamentada no Estudo do Método Misto 

(CRESWELL e PLANO CLARK, 2007), que forneceu os subsídios necessários para a 

elaboração dos instrumentos para a coleta e análise de dados e para a interpretação dos 

resultados obtidos nesse estudo. O design da metodologia do Estudo do Método Misto 

desenvolvido foi do tipo QUAN + QUAL por meio do qual os dados qualitativos e 

quantitativos foram coletados e analisados simultaneamente, de maneira igualitária. Para a 

análise e interpretação dos dados, a professora-pesquisadora utilizou o método da 

triangulação para observar a convergência e a corroboração dos dados coletados de modo a 

auxiliá-la na resposta do questionamento desta pesquisa. 

A instrumentalização para a coleta de dados deste estudo foi composta por dois 

questionários, registro das observações anotadas no diário de campo da professora-

pesquisadora, dois grupos focais, registro documental composto pelas aulas elaboradas a 

partir dos conteúdos do livros I de Os Elementos de Euclides e, finalmente, a elaboração de 

três aulas com orientações sobre a utilização do software GeoGebra e quatro aulas 

compostas por construções e demonstrações geométricas realizadas com a utilização do 

citado software. As construções e demonstrações foram extraídas de algumas proposições 

encontradas no primeiro livro de Os Elementos, estando relacionadas ao conteúdo 

programático da disciplina EAD285: Ensino e Aprendizagem de Matemática III. 

O registro documental foi composto por três aulas de atividades propostas sobre 

construções e demonstração geométricas. As atividades que compuseram o registro 

documental foram elaboradas a partir da utilização de algumas proposições extraídas do 

livro de Euclides, posteriormente reescritas em uma linguagem mais simples. O registro 

documental também foi composto por atividades que continham questionamentos 

elaborados de acordo com o interesse dos alunos, a partir do estudo de tópicos relacionados 

à Geometria Plana Euclidiana através da utilização do software livre e dinâmico 

GeoGebra, software utilizado com vistas ao desenvolvimento de uma metodologia 

diferenciada para o ensino e à aprendizagem de conteúdos de Geometria Plana que foi 

trabalhada com os alunos de reoferta do Curso de Licenciatura em Pedagogia de uma 

universidade federal no estado de Minas Gerais, matriculados na modalidade a distância. 

Com o resultado deste estudo foi elaborado um produto educacional no formato de 

um caderno de sugestões, que contém algumas das principais proposições contidas no 

primeiro livro da obra Os Elementos de Euclides a partir de suas construções e 

demonstrações, realizadas com a utilização do software dinâmico GeoGebra em situações-
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problemas nas quais os professores possam orientar os alunos a perceberem a aplicação de 

conteúdos da Geometria Plana nas atividades matemáticas curriculares propostas em sala 

de aula. Assim, a utilização de uma linguagem simplificada e aplicada ao software 

dinâmico GeoGebra auxiliou a professora-pesquisadora na elaboração de um caderno de 

sugestões que permitirá que os professores que ensinam Geometria na modalidade a 

distância tenham acesso aos procedimentos didáticos e pedagógicos utilizados na 

elaboração das atividades propostas nesse produto. 

Finalizando a parte introdutória deste estudo, o restante da dissertação está 

estruturada da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo apresenta um estudo da revisão de literatura referente aos 

principais tópicos teóricos relacionados a esta pesquisa, bem como foi realizada a análise 

aprofundada das principais teorias que a fundamenta. 

O segundo capítulo apresenta a metodologia utilizada na realização da pesquisa, 

descrevendo ainda como foram utilizados cada um dos instrumentos metodológicos 

necessários para a coleta, análise e interpretação dos dados. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados da análise dos dados qualitativos e 

quantitativos coletados por meio dos questionários, dos grupos focais, dos fóruns de 

discussão, do diário de campo da professora-pesquisadora e das atividades do registro 

documental referentes ao software GeoGebra que foram realizadas na plataforma Moodle. 

Esses dados foram analisados no decorrer da pesquisa de acordo com o referencial teórico 

proposto e com os pressupostos do método do estudo misto. 

O quarto capítulo apresenta os dados qualitativos que foram quantificados por meio 

da contagem de palavras, termos, frases e expressões. As categorias emergentes e mistas 

foram definidas e elaboradas visando a interpretação das informações contidas nos dados. 

Essas categorias auxiliaram a professora-pesquisadora na interpretação dos resultados 

obtidos para que pudesse responder a questão de investigação relacionada com a 

problemática desse estudo. 

O quinto capítulo apresenta a resposta para a problemática de pesquisa, bem como 

as considerações finais. 

As referências bibliográficas, os apêndices e os anexos também são parte integrante 

da estrutura dessa dissertação. 
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CAPÍTULO I 

DETERMINANDO UMA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA A 

PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

 

O principal objetivo deste capítulo é providenciar uma revisão de literatura 

relacionada à problemática deste estudo, apresentando as principais fundamentações 

teóricas que estão sendo discutidas na pesquisa em relação à Geometria Plana, à utilização 

do software GeoGebra e ao ensino e aprendizagem na modalidade a distância. 

Assim, o foco da revisão de literatura é baseado nos seguintes tópicos e subtópicos: 

1.1. A Geometria Plana Euclidiana 

1.2. A Geometria Plana 

1.3. Software Dinâmico GeoGebra 

       1.3.1. História do Desenvolvimento do GeoGebra 

       1.3.2. GeoGebra: Objetivos e Funcionamento 

1.4. A Educação na Modalidade a Distância 

       1.4.1. História da Educação a Distância no Mundo 

       1.4.2. História da Educação a Distância no Brasil 

1.5. Teoria da Mediação 

1.6. Teoria da Interação a Distância 

1.7. Teoria da Distância Transacional 

 

A seguir, apresenta-se a fundamentação teórica para cada um desses tópicos e 

subtópicos. 

 

1.1.      A Geometria Plana Euclidiana 

A Geometria Euclidiana, como é ensinada atualmente nas escolas, baseia-se em 

cinco postulados, determinados por Bicudo (2009): 

 dados dois pontos distintos, há um único segmento de reta que os une; 

 um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para construir uma 

reta; 
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 dados um ponto qualquer e uma distância qualquer, pode-se construir uma 

circunferência de centro naquele ponto e com raio igual à distância dada; 

 todos os ângulos retos são semelhantes; 

 se uma linha reta cortar duas outras retas de modo que a soma dos dois ângulos 

internos de um mesmo lado sejam menores do que dois ângulos retos, então 

essas duas retas, se forem prolongadas indefinidamente, encontram-se em um 

ponto no mesmo lado em que os dois ângulos são menores do que os dois 

ângulos retos. 

 

Geralmente, esse tipo de geometria é conveniente para descrever o mundo físico no 

qual a humanidade está inserida. Contudo, a Geometria Euclidiana foi tratada em sua 

maneira axiomática e dedutiva, pela primeira vez, no livro Os Elementos
4
 por Euclides, 

escrito na Grécia por volta do final do século IV a.C. De acordo com esse contexto, pode-

se afirmar que “apesar da grande importância do conteúdo dos Elementos, talvez mais 

importante ainda seja a maneira formal como se apresenta esse conteúdo” (EVES, 2004, p. 

178). Por causa desses motivos, “por mais de dois milênios esse trabalho dominou o ensino 

da Geometria” (EVES, 2004, p. 168). 

A obra euclidiana é considerada um trabalho matemático e geométrico épico, que é 

constituída por treze livros reconhecidos pelo seu formalismo e rigor. Os Elementos 

possuem 465 proposições que se iniciam com a definição de termos básicos, continuam 

com a conceituação de teoremas que são desenvolvidos com a utilização desses termos e 

com o emprego dos princípios da lógica (EVES, 2004). No decorrer da história, as 

proposições foram reorganizadas, sendo que, atualmente, muitas provas são realizadas de 

maneiras diferentes. Porém, as ideias básicas apresentadas em Os Elementos não foram 

modificadas e nem alteradas. A Figura 1 mostra o papiro de Oxyrhynchus (P.Oxy. I 29), o 

qual contém um fragmento do livro Os Elementos de Euclides. 

 

 

 

                                                           
4
De acordo com “Proclo, os gregos definiam os ‘elementos’ de um estudo dedutivo como os teoremas-

mestre, ou teoremas-chave, de uso geral e amplo no assunto” (EVES, 2004, p. 176). 
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Figura 1: O papiro de Oxyrhynchus mostrando um fragmento do livro Os Elementos 

 

Fonte: http://www.math.ubc.ca/~cass/Euclid/papyrus/tha.jpg 

De uma maneira geral, os conteúdos dos seis primeiros livros se relacionam com a 

geometria plana elementar. Os livros 7, 8 e 9 abordam conteúdos geométricos e algébricos, 

sendo dedicados à teoria dos números. O conteúdo do livro 10 está associado às medidas 

incomensuráveis, enquanto que os três últimos livros contêm conteúdos que discorrem 

sobre a geometria espacial. Nesses livros, Euclides idealizou uma organização axiomática 

que permitiu o estabelecimento de proposições notoriamente verdadeiras do domínio do 

conhecimento matemático, que foram utilizadas e discutidas em seus livros (EVES, 2004). 

O conteúdo de cada um dos treze livros de Euclides está relacionado com: 

 Livro 1: descreve as proposições fundamentais da geometria plana, os três casos 

de congruência de triângulos, os teoremas que envolvem retas paralelas e a 

soma dos ângulos de um triângulo e também o teorema de Pitágoras. Nesse 

livro, Euclides 

 
(...) enuncia 23 definições, cinco postulados (denominados “demandas” 

ou “pedidos”) e nove noções comuns ou axiomas. Em seguida, deduz 48 

proposições, ou teoremas, que constituem o saber geométrico (VITRAC, 

1990, p. 194). 

 

 Livro 2: descreve os teoremas geométricos que possuem interpretações 

algébricas simples, que são designados por álgebra geométrica; 

 Livro 3: investiga os círculos e as suas propriedades, incluindo os teoremas 

sobre as retas secantes e tangentes e os ângulos inscritos; 

 Livro 4: investiga a construção de polígonos regulares, bem como a sua 

inscrição e circunscrição em círculos; 

http://www.math.ubc.ca/~cass/Euclid/papyrus/tha.jpg
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 Livro 5: desenvolve a teoria das proporções abstratas de Eudoxo em sua forma 

geométrica; 

 Livro 6: aplica a teoria da proporção eudoxiana na Geometria Plana, que 

contém também teoremas sobre as Figuras semelhantes; 

 Livro 7: desenvolve a teoria elementar dos números, como por exemplo, a 

verificação da existência de dois números primos entre si e a divisibilidade de 

números inteiros; 

 Livro 8: investiga as proporções contínuas e as progressões geométricas; 

 Livro 9: desenvolve várias aplicações de resultados obtidos nos livros 7 e 8, 

incluindo teoremas sobre a infinidade de números primos (Teorema de 

Euclides), a a determinação do máximo divisor comum (Algoritmo de Euclides) 

e a soma de uma série geométrica; 

 Livro 10: classifica as magnitudes incomensuráveis e as grandezas irracionais, 

desenvolvendo também o método da exaustão, que pode ser considerado como 

o precursor da integração. Contém a classificação geométrica dos irracionais 

quadráticos, assim como as suas raízes quadráticas; 

 Livro11: investiga as proposições fundamentais da geometria tridimensional; 

 Livro 12: desenvolve o cálculo de volume dos cones, pirâmides, cilindros e 

esferas com autilização do método da exaustão; 

 Livro13: investiga os cinco sólidos platônicos, provando que existem somente 

cinco desses poliedros. 

As construções e demonstrações elaboradas por Euclides seguem uma ordem na 

qual uma proposição sempre utiliza fatos que foram previamente construídos ou 

demonstrados em proposições anteriores. De acordo com essa perspectiva, esses trabalhos: 

(...) priorizam e valorizam a utilização de objetos geométricos no 

seu desenvolvimento, fugindo das demonstrações que apelam para 

a simples manipulação algébrica e não oferecem uma construção 

significativa do ponto de vista da Geometria (NOTARE, 2001, p. 

12). 

 

A maneira como Euclides demonstrou as proposições, a partir da utilização de 

construções e demonstrações, continua sendo uma referência importante para qualquer 

trabalho, estudo ou investigação que esteja relacionada com os conteúdos da Geometria 

Plana que surgiram ou que possam surgir posteriormente à publicação de Os Elementos. 
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Afirma-se que essa obra tornou-se “o protótipo da forma matemática moderna” (EVES, 

2004, p. 178). 

Por outro lado, durante o período clássico da cultura grega, de 600 a.C. a 300 a.C., 

os gregos “enfatizaram a utilização ampla do raciocínio lógico por meio do qual 

estabeleceram a maioria das conclusões obtidas na resolução de problemas geométricos” 

(ROSA e OREY, 2009). Nesse período, Euclides realizou suas primeiras demonstrações e 

construções, descobrindo relações importantes entre os elementos geométricos. Dessa 

maneira, é necessário enfatizar que os 

(...) pitagóricos influenciaram o trabalho de Euclides, que 

considerou o método axiomático fundamental para a resolução dos 

problemas geométricos, os quais foram organizados e 

sistematizados na obra escrita por volta de 300 a.C. e que foi 

denominada de Os Elementos (ROSA e OREY, 2009, p. 16-17). 

 

Diante dessa asserção, não há “nenhuma censura ao trabalho brilhante de Euclides, 

o fato de que houve outros Elementos anteriores [à sua obra]” (EVES, 2004, p. 168). 

Euclides pode ter colecionado os conhecimentos geométricos e os teoremas formulados 

por Tales, Pitágoras, Eudóxio, Zenão, Demócrito e outros matemáticos gregos da 

Antiguidade para publicá-los em Os Elementos, organizando e sintetizando em sua obra os 

conhecimentos aritméticos, algébricos e geométricos da Grécia na antiguidade (ROSA e 

OREY, 2009). Contudo, é importante salientar que Os Elementos podem ser “na sua maior 

parte, uma compilação altamente bem sucedida e um arranjo sistemático de trabalhos 

anteriores” (EVES, 2004, p. 168). Em contraponto a tal ponto de vista, pode-se afirmar 

também que Euclides teve que preparar muitas 

(...) demonstrações e aperfeiçoar outras tantas, mas o grande mérito 

de seu trabalho reside na seleção feliz de proposições e no seu 

arranjo numa seqüência lógica, presumivelmente, a partir de 

poucas suposições iniciais (EVES, 2004, p. 168-169). 

 

Contudo, para o entendimento do sistema axiomático utilizado por Euclides, é 

preciso compreender a denominação dos termos primitivos, como por exemplo, o ponto, 

elemento que, apesar de se ter conhecimento sobre a sua existência, possui significação 

bastante complexa. Nesse sentido, em um “sistema axiomático
5
, parte-se de premissas 

                                                           
5
Um axioma é uma proposição que não precisa ser demonstrada. 
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aceitas como verdadeiras e regras (...) válidas, que conduzem a novas sentenças 

verdadeiras” (NOTARE, 2001, p. 16). 

Durante aproximadamente 2000 anos, os acontecimentos, fatos e fenômenos 

relacionados à história de Euclides perderam-se no decorrer da história. Assim, “acontece 

com Euclides o mesmo que [aconteceu] com outros grandes matemáticos da Grécia 

Antiga: restam-nos apenas macérrimas informações sobre a [sua] vida e personalidade” 

(BICUDO, 2009, p. 41). No entanto, apesar de não ser possível conhecer a história 

completa de Euclides a partir das traduções de seus livros, verifica-se que nenhuma outra 

obra teve influência tão grande em relação às matemáticas (BOYER, 2003). Dessa 

maneira, “nenhum trabalho, exceto a Bíblia, foi tão largamente usado ou estudado e, 

provavelmente, nenhum exerceu influência maior no pensamento científico” (EVES, 2004, 

p. 167). A Figura 2 mostra a capa do livro Os Elementos publicado em 1570. 

Figura 2: Capa do livro Os Elementos publicado em 1570 

 

Fonte: http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_Euclidiana 

 

No século VIII, Os Elementos foram traduzidos de manuscritos bizantinos e de 

trabalhos gregos para o árabe. Posteriormente, no século XII, a obra foi traduzida para o 

latim, a partir das antigas traduções árabes. No século XV, em 1482, a primeira versão 

impressa da obra foi realizada em Veneza, com a sua tradução realizada por Campanus 

(BOYER, 2003). No século XVI, em 1570, a primeira tradução inglesa foi realizada por 

Billinngsley e, em 1572, uma tradução latina foi elaborada a partir da versão grega por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometría_Euclidiana
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Commandino. Estima-se que “mais de mil edições impressas dos Elementos já 

apareceram” (EVES, 2004, p. 168) desde a sua primeira impressão em 1482. 

 

1.2.     A Geometria Plana 

A preocupação com o ensino da Matemática e da Geometria, principalmente, no 

âmbito das instituições superiores de ensino é o fator mais importante para o 

desenvolvimento deste estudo. Os altos índices de evasão e reprovação dos alunos nas 

disciplinas relacionadas à área de exatas nos cursos de graduação é um fator de 

preocupação para os pesquisadores na área da Educação Matemática. Por exemplo, a 

quantidade de alunos reprovados na disciplina de Cálculo I foi agravada a partir de 1970, e 

a justificativa mais relevante para esse fato é o baixo conhecimento de conteúdos 

matemáticos pelos calouros, que se origina nas séries que antecedem o ensino superior 

(BARBOSA e CONCORDIDO, 2009). 

Sobre a importância dos conteúdos geométricos para o ensino e aprendizagem em 

Matemática, há de se ressaltar que essa área do conhecimento apresenta uma função 

essencial na formação dos indivíduos, pois possibilita uma interpretação mais completa do 

mundo, uma comunicação mais abrangente das ideias e uma visão mais equilibrada da 

Matemática (LORENZATO, 1995). Diante desse ponto de vista, a Geometria desempenha 

um papel fundamental no ensino, pois é a responsável pela ativação das estruturas mentais 

na passagem de dados concretos e experimentais para os processos de abstração e 

generalização (FAINGUELERNT, 1995). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Matemática 

(BRASIL, 1998), a Geometria Plana é uma disciplina importante para que os alunos 

consigam organizar o próprio pensamento a partir do mundo em que vivem, pois a 

percepção dos objetos pertencentes ao mundo físico como, por exemplo, as obras de arte, 

as pinturas, os desenhos, a escultura e o artesanato, podem gerar conexões entre a 

Matemática e outras áreas do conhecimento. Dessa maneira, é necessário ressaltar que 

existe uma lacuna com relação a um processo de ensino e aprendizagem mais enfático da 

geometria no currículo matemático escolar (CRESCENTI, 2005; LORENZATO, 1995). 

Nesse direcionamento, há indícios de que na década de 90, a prioridade do ensino da 

Geometria era inferior àquele praticado na década de 70 (DREYFUS e HADAS, 1994). 
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Apesar das importantes contribuições da Geometria para o desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos de níveis superiores, na maioria das vezes, o seu ensino tem sido 

objeto de pouca exploração e normalmente é deixado para ser introduzido no final de cada 

ano letivo (PAVANELLO, 1989). Por exemplo, no primeiro ciclo do ensino fundamental, 

a Geometria é frequentemente esquecida durante o desenvolvimento do currículo 

matemático, sendo também relegada a um segundo plano em relação à aritmética, enquanto 

que no segundo ciclo do ensino fundamental e no ensino médio, a Geometria também 

costuma ser relegada a um segundo plano em relação à Álgebra (ALMOULOUD, 2004). 

Reforçando esse ponto de vista, de acordo com informações obtidas junto ao Centro de 

Pesquisas em Educação e Cultura, o ensino da Geometria “não é abordado pelos 

professores com a mesma importância dada ao ensino da álgebra e da Aritmética” 

(CENPEC, 2002, p. 131). 

Corroborando com essa situação precária no ensino fundamental, nem todos os 

professores contemplam o ensino da Geometria nas atividades curriculares propostas em 

sala de aula. Nessa perspectiva, ressalta-se que o conteúdo geométrico é raramente 

“trabalhado nas escolas públicas e, quando o é, ocorre ou ao final do ano ou de forma 

totalmente destituída de sentido e significado para o aluno” (NACARATO, GOMES e 

GRANDO, 2008, p. 27). Por outro lado, essa situação talvez ocorra, por causa da “má 

formação dos professores que, não tendo um bom conhecimento sobre o assunto, preferem 

preterir ou suprimir de suas aulas o ensino de Geometria” (LORENZATO e VILA, 1993, 

p. 48). 

Esse contexto favorece o aparecimento das acentuadas dificuldades que os alunos 

possuem para resolver problemas envolvendo noções e conceitos geométricos, pois há uma 

forte resistência com relação ao ensino da Geometria, inclusive no Ensino Superior no qual 

esse ensino também é pouco abordado (PIROLA, 2000). Assim, há a necessidade de que 

no ensino superior haja uma maior ênfase nos estudos de Geometria para permitir que os 

alunos possam resolver situações-problema que envolvam os conceitos geométricos 

(BALOMENOS, FERRINI-MUNDY e DICK, 2004). 

Continuando a discussão sobre as dificuldades como relação ao ensino e 

aprendizagem em Geometria, os livros didáticos também colaboram para a manutenção 

dessa situação, pois muitos ainda trazem os conteúdos geométricos em seus últimos 

capítulos, dificultando o ensino e aprendizagem em Geometria, que geralmente ocorre no 

final do ano letivo. Além desse fato, muitos desses livros somente abordam a Geometria 
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por meio de definições, propriedades e fórmulas em situações que desvinculam tal 

conteúdo do cotidiano dos alunos (LORENZATO e VILA, 1993). No entanto, apesar de 

que, atualmente, os conteúdos geométricos presentes na maioria dos livros didáticos terem 

sido distribuídos ao longo dos capítulos, ainda não são merecedores da devida atenção dos 

professores. Assim, de acordo com o Guia 2002 do Ministério da Educação e Cultura 

(BRASIL, 2002), apesar de haver uma melhora na qualidade dos livros didáticos de 

Matemática, verificam-se alguns problemas em relação à abordagem dos conteúdos 

geométricos. 

Por outro lado, a aprendizagem da linguagem geométrica favorece a aquisição de 

regras e competências comunicativas, que permitem a utilização adequada dos conceitos 

geométricos (MORELATTI e SOUZA, 2006). Portanto, o processo de ensino e 

aprendizagem em Geometria é necessário para o desenvolvimento intelectual dos alunos, 

pois muitas situações escolares e cotidianas requerem a percepção plana e espacial na 

própria matemática e em outros campos do conhecimento humano (LORENZATO, 1993). 

Contudo, para que esses objetivos sejam atingidos, há a necessidade de que 

metodologias diferenciadas sejam utilizadas no ensino e aprendizagem em Geometria, 

como por exemplo, os softwares educativos que podem auxiliar os alunos na percepção e 

compreensão de conceitos advindos da Geometria Plana. Nesse sentido, para que essa 

abordagem pedagógica seja implementada de uma maneira adequada nas salas de aula, 

presencial ou virtualmente, é preciso oferecer condições para que os alunos realizem 

explorações e investigações no ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos, pois 

favorecem a aquisição de informações necessárias para a sistematização dos conceitos 

geométricos (FIORENTINI, 2006). 

Por exemplo, um aplicativo eficiente para esse trabalho pedagógico nas escolas é o 

GeoGebra, que pode ser considerado como um software da Matemática e da Geometria 

Dinâmica, e que permite que os alunos construam e explorem objetos geométricos e 

algébricos de maneira interativa, possibilitando a construção de uma “visão sistemática das 

diferentes linguagens e campos de estudo da Matemática, estabelecendo conexões entre 

eles” (BRASIL, 2002, p. 125). Torna-se, portanto, importante a utilização das tecnologias 

digitais como ação pedagógica para o ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos 

por meio da elaboração de atividades curriculares matemáticas que possibilitem a 

produção, a apropriação e o estabelecimento efetivo desse conhecimento. Nessa 
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perspectiva, os alunos tornam-se participantes ativos no processo de construção do 

conhecimento matemático e geométrico, pois os professores possibilitam que façam 

matemática por meio da experimentação, interpretação, visualização, indução, elaboração 

de conjecturas, abstração, generalização e demonstração (GRAVINA, 1998). 

 

1.3.      O Software Dinâmico GeoGebra 

O software livre e dinâmico GeoGebra possui todas as ferramentas tradicionais de 

um software de geometria dinâmica, como por exemplo, os pontos, os segmentos, as retas 

e as seções cônicas. Por outro lado, o GeoGebra também permite o trabalho com equações 

e funções, pois as coordenadas podem ser inseridas diretamente no software. Então, o 

GeoGebra tem a vantagem didática de apresentar, ao mesmo tempo, duas representações 

diferentes de um mesmo objeto matemático, as representações geométrica e algébrica, que 

interagem entre si. 

Nesse direcionamento, o GeoGebra pode ser classificado como um software de 

Matemática Dinâmica, pois apresenta concomitantemente à representação geométrica, 

como um software de Geometria Dinâmica a representação algébrica, como por exemplo, 

as coordenadas de pontos, de equações de retas e circunferências. Assim, os recursos 

tecnológicos desse software podem potencializar o ensino e a aprendizagem de conteúdos 

em Geometria Plana. Então, esses recursos possibilitam que os alunos desenvolvam um 

trabalho que permite a utilização de várias representações de um mesmo objeto matemático 

de aprendizagem, que pode ser considerado como um elemento abstrato que tem as suas 

raízes na matemática e na filosofia da matemática (MORAIS, 2012). 

Nesse contexto, um objeto de aprendizagem pode ser conceituado como sendo uma 

maneira para facilitar o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Por 

exemplo, um cartaz, uma maquete, uma canção, um ato teatral, uma apostila, um filme, um 

livro, um jornal, uma página na web podem ser considerados como objetos de 

aprendizagem (GUTIERREZ, 2004, p. 6). Então, quando um recurso digital pode ser 

utilizado nesse processo torna-se motivador para o desenvolvimento de capacidades 

pessoais contribuindo para o processo de aprendizagem de conceitos ou conteúdos 

relacionados com um determinado objeto (SPINELLI, 2007, p. 7). 
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Assim, os principais objetos matemáticos de aprendizagem incluem os números, as 

permutações, as partições, as matrizes, os conjuntos, as figuras geométricas planas e 

espaciais, as funções e as relações. Por exemplo, na Geometria, que é um ramo da 

Matemática, os principais objetos matemáticos de aprendizagem são os pontos, as retas, os 

triângulos, os círculos, as esferas, os hexágonos, os poliedros e os espaços topológicos 

(SFARD, 2000). Os objetos matemáticos de aprendizagem também podem ser 

considerados objetos físicos quando os alunos escrevem e discutem sobre os conteúdos 

matemáticos nas atividades curriculares propostas para a sala de aula (SHAPIRO, 2000). 

Nessa perspectiva, existem recursos tecnológicos podem auxiliar os alunos a 

realizarem traduções entre os 

(...) diferentes sistemas de representação [que] apresentam-se como 

potentes recursos pedagógicos, principalmente porque o[s] aluno[s] 

pode[m] concentrar-se em interpretar o efeito de suas ações frente as 

diferentes representações, até de forma simultânea, e não em aspectos 

relativos a transição de um sistema à outro, atividade que geralmente 

demanda tempo (GRAVINA, 1998, p. 11). 

 

Diante dessa asserção, esses programas tecnológicos são considerados como 

softwares educativos que podem fornecer 

(...) suporte [para] as concretizações e ações mentais do[s] aluno[s]; [pois] 

isto se materializa na representação dos objetos matemáticos na tela do 

computador e na possibilidade de manipular estes objetos via sua 

representação (GRAVINA, 1998, p. 10). 

 

Existem muitos recursos tecnológicos para o desenvolvimento de um trabalho 

pedagógico com o estudo da Geometria Plana. Contudo, destacam-se os softwares de 

Geometria Dinâmica, como por exemplo, o GeoGebra, que 

(...) são ferramentas de construção: [pois 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 as propriedades geométricas intrínsecas ao 

problema. E este é o recurso didático importante oferecido: a variedade de 

desenhos estabelece harmonia entre os aspectos conceituais e figurais; 
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configurações geométricas clássicas passam a ter multiplicidade de 

representações; propriedades geométricas são descobertas a partir dos 

invariantes no movimento (GRAVINA, 1996, p. 6). 

 

Nesse sentido, o software GeoGebra é uma ferramenta tecnológica dinâmica e 

interativa para o ensino de conteúdos da Geometria Plana e das propriedades dos objetos 

geométricos, que utiliza ambientes computacionais destinados ao desenvolvimento da 

aprendizagem desses conteúdos e das propriedades geométricas. Assim, o termo dinâmico 

refere-se às ideias de movimento e às mudanças que permitem que os alunos visualizem as 

construções realizadas, facilitando a compreensão do comportamento geométrico dos 

elementos envolvidos nesse processo (SCHATTSCHNEIDER e KING, 1997). Por 

exemplo, com a utilização dos recursos de animação desse software, os alunos podem 

construir, mover e observar por vários ângulos as figuras geométricas, além de modificar 

algumas de suas características, analisando criticamente essas alterações. 

O GeoGebra também possui um seletor que realiza alterações das figuras planas 

representadas a partir da variação de seus ângulos, vértices e segmentos. Esse aspecto do 

software pode favorecer o ensino de conteúdos da disciplina de Geometria Plana, pois 

possibilita aprendizagem de outros conteúdos matemáticos desenvolvidos no ensino 

básico, médio e superior, como o estudo de funções, de geometria plana, espacial ou 

analítica e de limites, derivadas e integrais. O software possui uma interface simples 

composta por várias caixas de ferramentas, sendo que a sua parte superior apresenta as 

devidas explicações quanto à sua utilização por meio de ícones. 

O GeoGebra também possui uma caixa de entrada em sua parte inferior por meio da 

qual vários comandos podem ser realizados como a denominação dos vértices de figuras 

planas por meio de uma letra maiúscula do alfabeto, sendo que após um sinal de igualdade 

são fornecidas as coordenadas desejadas para a localização dos pontos no plano cartesiano. 

Por exemplo, quando se escreve na caixa de entrada que A=(-1,2), essa ação significa que 

o ponto A tem abscissa -1 e ordenada 2. 

No entanto, é importante ressaltar que existe uma janela algébrica por meio da qual 

esse ponto também é descrito algebricamente, sendo que ao seu lado há uma janela 

geométrica em que esse ponto será representado. Essas janelas se interagem e quando um 

determinado ponto é escrito algebricamente, também aparece desenhado na janela 
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geométrica e vice-versa. Assim, a “principal característica do GeoGebra, segundo o seu 

idealizador, consiste na percepção dupla dos objetos: cada expressão na janela de álgebra 

corresponde a um objeto na janela de visualização gráfica e vice-versa” (OLIVEIRA, 

2013, p. 19). 

Há, aqui, portanto, a necessidade de se enfatizar que o software GeoGebra está 

sendo aceito pelos professores e alunos com mais frequência, já que facilita o processo de 

ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos. Nesse sentido, esse software está 

(...) rapidamente ganhando popularidade no ensino e aprendizagem 

da matemática em todo o mundo. Atualmente, o GeoGebra é 

traduzido para 58 idiomas, utilizado em 190 países e baixado por 

aproximadamente 300.000 usuários em cada mês. Esta utilização 

crescente obrigou o estabelecimento do GeoGebra International 

Institute (GII), que serve como uma organização virtual para apoiar 

as iniciativas e os institutos (NASCIMENTO, 2012, p. 4). 

 

A instalação do GeoGebra ocorre rapidamente a partir de download disponível em 

diversas versões no site http://www.baixaki.com.br/download/geogebra.htm, sendo 

necessário que os computadores disponham a versão Java. Para um melhor entendimento e 

utilização desse software, foram criados diversos tutoriais que são encontrados em 

inúmeros sites na internet. 

 

1.3.1.  História do Desenvolvimento do GeoGebra 

A versão inicial do software GeoGebra foi criada em 2001, por Markus 

Hohenwarter, durante a condução de sua dissertação de mestrado em Educação 

Matemática e Ciências Computacionais, realizado na Universidade de Dalzburg na Áustria. 

Com apoio financeiro da Academia de Ciências da Áustria, Hohenwarter continuou 

estudando esse software por meio do desenvolvimento do projeto de sua tese de doutorado 

em Educação Matemática (GETTYS, 2009). 

Na primeira década do século XXI, o projeto GeoGebra ganhou vários prêmios 

internacionais, incluindo o European and German Educational Software awards 

(HOHENWARTER e PREINER, 2007). Desde 2001, Hohenwarter tem liderado o 
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desenvolvimento desse software, que foi traduzido por muitos professores e instrutores de 

matemática em mais de cinquenta idiomas diferentes, incluindo o português. 

A partir de 2006, o desenvolvimento do GeoGebra vem sendo apoiado pelo 

Ministério da Educação Austríaco, que mantém a disponibilidade gratuita desse software 

para o ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos em escolas, 

colégios e universidades. De 2006 a 2008, o desenvolvimento do GeoGebra foi realizado 

na Florida Atlantic University com a aprovação e condução do projeto Standards Mapped 

Graduate Education and Mentoring financiado pela National Science Foundation 

(NSF)(GETTYS, 2009). 

Entre 2008 e 2009, o software continuou sendo desenvolvido na Florida State 

University, sendo que também está sendo desenvolvido na Johannes Kepler Univesity em 

Linz, na Áustria, com o auxílio de profissionais de softwares open-source e de tradutores 

de diversos países. Contudo, é importante ressaltar que, na atualidade, o professor de 

matemática de escola secundária Queen Mary’s Grammar School, Michael Borcherds, está 

liderando o desenvolvimento desse software no International GeoGebra Institute em 

Birmingham, no Reino Unido. 

 

1.3.2.  GeoGebra: Objetivos e Funcionamento 

O GeoGebra é um software capaz de realizar cálculos de álgebra e geometria, 

possibilitando também a construção de gráficos. Esse software de matemática dinâmica foi 

elaborado com o intuito de ser utilizado em sala de aula para auxiliar na resolução de 

problemas envolvendo a aritmética, a álgebra, a geometria e o cálculo. Na parte superior 

do software, encontra-se a barra de ferramentas com os objetos que podem ser utilizados 

nas construções da área gráfica. 

Por exemplo, considerando o Curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade 

distância da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), os resultados da pesquisa 

conduzida por Esteves (2010) mostra que esse estudo se desenvolveu a partir da realização 

de atividades sobre alguns conceitos algébricos relacionados com funções algébricas, 

trigonométricas e polinomiais por meio da utilização do software GeoGebra. A 

interpretação dos resultados desse estudo evidenciou a importância da interação entre os 
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alunos, tutores e professores pois, o agente de aprendizagem “é e sempre será fundamental 

na construção do conhecimento pelos alunos pois, esta relação dos alunos com o objeto é, 

em sua maior parte, efetivada na mediação docente” (ESTEVES, 2010, p. 91). 

Similarmente, os resultados do estudo conduzido por Dantas, Ferreira e Silva 

(2011) mostram que a integração das tecnologias e dos materiais interativos com o 

software GeoGebra permitiu que os alunos manipulassem os objetos de aprendizagem 

auxiliando-os no entendimento das características, propriedades e regularidades em relação 

aos conteúdos estudados. Esses resultados também mostram que essa integração 

possibilitou a criação de ambientes virtuais de aprendizagem para os cursos na modalidade 

a distância ou como um complemento para os recursos pedagógicos utilizados em curso no 

ensino presencial. 

Na parte superior do software, encontra-se a barra de ferramentas com os objetos 

que podem ser utilizados nas construções da área gráfica. Assim, à medida que os objetos 

matemáticos são construídos, suas coordenadas e equações são mostradas na área 

algébrica. Além disso, com o mouse, pode-se modificar as propriedades dos objetos 

matemáticos que foram construídos com a utilização da área de cálculo e, ao mesmo 

tempo, observar dinamicamente a mudança nas coordenadas dos objetos geométricos ou 

equações. A Figura 3 mostra a janela inicial de visualização do GeoGebra, que está 

dividida em três áreas: algébrica, gráfica e de cálculo. 

Figura 3: Janela Inicial de Visualização do GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Os softwares de Geometria Dinâmica operam apenas com construções geométricas 

como os pontos, as retas e as seções cônicas. Porém, além do trabalho com os conteúdos 

geométricos, o GeoGebra também possui características típicas de um Sistema de Álgebra 

Computacional. Dessa maneira, como o GeoGebra é utilizado para o trabalho com a 

geometria, a álgebra e o cálculo, esse software também é considerado como uma 

ferramenta da Matemática Dinâmica, pois um princípio básico do GeoGebra é provir os 

alunos com pelo menos duas representações de cada objeto matemático em suas janelas 

como a representação algébrica e de visualização (HOHENWARTER e PREINER, 2007). 

Assim, possibilita o desenho de pontos, vetores, segmentos, retas e funções e também 

a sua alteração dinâmica, que pode ser realizada em qualquer um desses objetos ao clicar-se 

nesses ícones, movendo-os para qualquer posição desejada, quando do término de cada 

atividade proposta em sala de aula. Dessa maneira, a utilização do GeoGebra também 

possibilita a inserção de equações e coordenadas diretamente nos gráficos, favorecendo o 

trabalho com variáveis numéricas, vetores e pontos, determinando derivadas, integrais de 

funções, disponibilizando ainda diversos comandos para a resolução de operações 

matemáticas. 

Assim, por ser um software dinâmico, de distribuição gratuita e traduzido em vários 

idiomas, o GeoGebra vem se destacando como recurso tecnológico para ser utilizado pelos 

professores de Matemática que desejam empregar esse tipo de tecnologia na prática 

pedagógica a ser desenvolvida em sala de aula. A interface amigável desse software 

possibilita que os alunos explorem conceitos geométricos e algébricos de uma maneira 

dinâmica. Outra característica importante do GeoGebra é a possibilidade de interação entre 

os seus usuários e os objetos matemáticos, que são disponibilizados em sua área de 

trabalho (HOHENWARTER e PREINER, 2007). Por exemplo, quando os alunos arrastam 

as curvas das funções com o mouse, é possível que visualizem as modificações de seus 

parâmetros na área algébrica, localizada ao lado esquerdo da janela de visualização. Com 

essa possibilidade, os alunos podem inferir sobre outras situações-problemas não 

planejadas pelos professores em seus planos de ensino, permitindo o desenvolvimento da 

reflexão dos conceitos algébricos e geométricos explorados nas atividades matemáticas 

propostas em sala de aula. 
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1.4.      A Educação na Modalidade a Distância 

No século XIX, teve início a evolução da educação na modalidade a distância com a 

utilização do correio para enviar informações, transmitir instruções e receber dos alunos as 

respostas às lições propostas. Assim, a modalidade de educação passou a funcionar como uma 

alternativa empregada em substituição à educação presencial. Posteriormente, esse tipo de 

ensino foi utilizado para tornar a educação tradicional acessível aos indivíduos residentes em 

áreas isoladas ou àqueles que não tinham condições de cursar o ensino regular no período 

apropriado. 

Contudo, no decorrer das últimas décadas, a educação a distância foi impulsionada 

com a utilização das tecnologias de comunicação como o rádio e a televisão que, uma vez 

associados aos materiais impressos enviados pelo correio, facilitaram a disseminação e a 

democratização do acesso à educação em diferentes níveis de ensino, permitindo atender 

uma parcela da população que tem acesso dificultado à educação pública. Nesse sentido, a 

“ideia básica de educação a distância é muito simples: alunos e professores estão em locais 

diferentes durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem e ensinam. Estando em 

locais distintos, eles dependem de algum tipo de tecnologia para interagir” (MOORE e 

KEARSLEY, 2007, p. 1). 

Embora essa modalidade de educação possa dificultar o estabelecimento de 

interrelações entre os professores e alunos, é necessário ressaltar a sua importância como 

política pública educacional, pois procura atender uma crescente parcela da população 

brasileira que busca a formação inicial ou continuada que tem como objetivo adquirir 

condições de competir no mercado de trabalho. Então, a educação a distância permite 

romper as distâncias relacionadas ao espaço e ao tempo, viabilizando a interatividade e a 

disseminação de informações. Desta maneira, a educação a distância pode ser concebida 

como um sistema aberto que é composto por “mecanismos de participação e 

descentralização flexíveis, com regras de controle discutidas pela comunidade e decisões 

tomadas por grupos interdisciplinares” (MORAES, 1997, p. 68). 

Essa abordagem de educação a distância permite as interações entre os professores 

que elaboram os materiais instrucionais e planejam as estratégias de ensino e aprendizagem 

com os tutores (presenciais e a distância), encarregados de auxiliar os alunos em suas 

atividades e tarefas, orientando-os em suas dúvidas. Essas interações são desencadeadas 
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por meio de plataformas
6
 consideradas ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), já que 

possibilitam a utilização de recursos tecnológicos e pedagógicos para o ensino e 

aprendizagem de conteúdos específicos. Esses recursos permitem o desenvolvimento de 

metodologias educacionais que utilizam canais de interação web e visam oferecer o suporte 

necessário para a realização das atividades curriculares propostas no AVA. 

 

1.4.1.    História da Educação a Distância no Mundo 

O Ensino a Distância (EAD) tem uma longa história, sendo que sua utilização e 

popularidade têm crescido exponencialmente conforme as tecnologias mais avançadas têm 

se tornado disponível para a população. Contudo, apesar de que haja indícios de que o 

ensino a distância pode ter sido utilizado no século XV, na Alemanha, com a invenção da 

imprensa por Gutemberg (ALVES, 1994) em 1439 e também no XVI com o 

desenvolvimento das grandes navegações, pode-se afirmar que, de uma maneira pouco 

sistematizada, essa modalidade educacional também pode ter sido utilizada na 

Antiguidade. 

Por exemplo, as epístolas bíblicas denominadas de cartas de São Paulo enviadas 

para os cristãos da Ásia Menor ou a carta de Pero Vaz de Caminha enviada ao rei de 

Portugal, descrevendo as características dos indígenas, da flora e da fauna do Brasil, 

podem ser consideradas como origens dessa modalidade de ensino (GOUVÊA e 

OLIVEIRA, 2006). Dessa maneira, “a comunicação educativa com o objetivo de provocar 

a aprendizagem em discípulos fisicamente distantes encontra suas origens no intercâmbio 

de mensagens escritas desde a Antiguidade” (SARAIVA, 1996, p. 18). 

No entanto, o ensino a distância, de uma maneira mais sistematizada, aparece pela 

primeira vez nos Estados Unidos a partir do final da década de 20 do século XVIII. 

Naquele país, o primeiro curso a distância de taquigrafia começava a ser desenvolvido em 

1728 quando foi anunciado no jornal The Boston Gazette que Caleb Phlilips era o professor 

de um novo método de ensino no qual os alunos poderiam aprender taquigrafia por meio 

de lições enviadas semanalmente por correspondência (HOLMBERG, 2005). 

                                                           
6
As plataformas mais utilizadas no ensino na modalidade a distância são: TelEduc, AulaNet, Amadeus, 

Eureka, Moodle, e-Proinfo, Learning Space e WebCT. 
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Similarmente, em 1833, a Suécia também anunciava a possibilidade do ensino de 

contabilidade por correspondência (SARAIVA, 1996) pelo Instituto Líber Hermondes 

enquanto que, em 1840, Isaac Pitman lecionou taquigrafia por correspondência na 

Inglaterra (MOORE e KEARSLEY, 2005) com a criação da primeira escola dessa 

modalidade na Europa (ALVES, 2011). 

Porém, a institucionalização do ensino a distância somente ocorreu a partir da 

segunda metade do século XIX, quando em 1856, na Alemanha, é “criada a primeira 

escola de línguas por correspondência” (SARAIVA, 1996, p. 18) para o ensino do francês 

pelos professores Charles Tous-Saine e Gustav Laugenschied, que eram patrocinados pela 

Sociedade de Línguas Modernas (ALVES, 2011). Em 1858, a University of London, na 

Inglaterra, foi a primeira universidade a oferecer cursos a distância. Em 1873, em Boston, 

nos Estados Unidos, “Anna Eliot Ticknor funda a Society to Encourage Study at Home” 

(SARAIVA, 1996, p. 18), que tinha como objetivo promover e encorajar a realização de 

estudos no ambiente doméstico. 

Em 1891, a administração da Wisconsin University “aprova [a] proposta 

apresentada pelos professores [para a] organização de cursos por correspondência nos 

serviços de extensão universitária” (SARAIVA, 1996, p. 18). Em 1892, a University of 

Chicago desenvolveu o conceito de educação estendida, na qual a universidade tinha 

faculdades satélites de Educação espalhadas pela comunidade (PITTMAN, 2003). O 

Departamento de Extensão dessa universidade também criou a Divisão de Ensino por 

Correspondência para a preparação de professores (ALVES, 2011). 

Na segunda década do século XX, em 1922, o ensino por correspondência tem 

início na antiga União Soviética. Na década de 30, em 1935, no Japão, os programas 

escolares por meio de rádio cujo objetivo era a complementação e o enriquecimento dos 

programas curriculares da escola oficial. Na década de 40, em 1947, na França (Paris), 

inicia-se a transmissão de disciplinas literárias por meio da Rádio Sorbone. Nessa mesma 

década, em 1948, é elaborada, na Noruega, a primeira legislação para normatizar as escolas 

por correspondência. No início da década de 50, em 1951, é criada a Universidade 

Sudáfrica cujo objetivo era o desenvolvimento de cursos a distância. Nessa mesma década, 

em 1956, nos Estados Unidos, tem início a transmissão de programas educativos pela 

televisão por meio da Chicago TV College. Na década de 60, na Argentina, em 1960, o 

Ministério de Cultura e Educação cria a Tele Escola Primária, que visava integrar os 
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materiais impressos à tutoria e à televisão. No final dessa década, em 1969, é criada a 

Fundação Open University, na Inglaterra (ALVES, 2011; GOLVÊA e OLIVEIRA, 2006; 

VASCONCELOS, 2010). 

A partir da década de 70, são criadas a Universidade Aberta Britânica em 1971, a 

Universidade Nacional de Educação a Distância da Espanha em 1972, a Universidade 

Nacional Aberta da Venezuela em 1977, a Universidade Estadual a Distância de Costa 

Rica em 1978, a Universidade Aberta da Holanda em 1984, a Universidade Nacional 

Aberta Indira Gandhi na Índia em 1985 e a Universidade Aberta de Portugal em 1988 

(ALVES, 2011; GOLVÊA e OLIVEIRA, 2006; VASCONCELOS, 2010). 

Por outro lado, outros acontecimentos auxiliaram na consolidação internacional da 

Educação a Distância como, por exemplo, a fundação da Associação Européia das Escolas 

por Correspondência em 1985, da Associação Européia de Universidades de Ensino a 

Distância e a divulgação da resolução do Parlamento Europeu sobre as Universidades 

Abertas na Comunidade Européia em 1987, bem como a implantação da Rede Européia de 

Educação a Distância baseada na Declaração de Budapeste e no relatório da Comissão 

sobre Educação Aberta e a Distância da Comunidade Européia ocorrida em 1990 

(ALVES, 2011; GOLVÊA e OLIVEIRA, 2006; VASCONCELOS, 2010). 

1.4.2.   História da Educação a Distância no Brasil 

É impossível a tentativa de localizar no tempo e no espaço a primeira vez em que 

foram expressos os interesses e as preocupações em relação à educação a distância no 

Brasil. Provavelmente, as primeiras experiências nessa modalidade de ensino não foram 

registradas, pois os primeiros dados conhecidos estão relacionados com experiências a 

partir do século XX. Contudo, a evolução história da educação a distância no Brasil “é 

marcada pelo surgimento e disseminação dos meios de comunicação” (SARAIVA, 1996). 

De acordo com esse contexto, a evolução da educação a distância no Brasil 

apresentou-se sob várias etapas de desenvolvimento, desde o ensino por correspondência, a 

transmissão radiofônica e televisiva, a utilização da informática e os atuais processos de 

utilização conjugada de meios como a telemática e a multimídia (SARAIVA, 1996). 

Apesar de estar “presente no Brasil há mais de um século, somente nas últimas 

décadas, a Educação a Distância (EaD) vem destacando-se como educação formal regular, 
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principalmente no ensino superior” (QUIRINO, CORRADI e MACHADO, 2013). Dessa 

maneira, algumas 

(...) iniciativas governamentais como a criação do Sistema 

Nacional de Educação a Distância em 1994, por meio do Decreto 

n° 1.237/1994, e a instituição da Secretaria de Educação a 

Distância (SEED) no Ministério da Educação (MEC) em 1996, por 

meio do Decreto n° 1.917/1996, já sinalizavam as diligências do 

poder público na formatação, na indução, na execução e no 

fomento de políticas públicas voltadas à EaD no ensino superior 

(FERREIRA e MILL, 2013, p. 144). 

 

Nesse direcionamento, essa modalidade de educação foi 

(...) instituída no Brasil, como espécie formal do gênero da 

Educação Superior, a partir da promulgação da Lei n° 9.394/1996 

(...), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

razão pela qual ficou popularmente conhecida como LDB (Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação) (FERREIRA e MILL, 2013, p. 

144). 

 

Nesse contexto, o artigo 80 da Lei n° 9.394/1996 que determina que o Poder 

Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância 

em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada (BRASIL, 1996) foi 

editado por meio do 

(...) Decreto n° 5.622/2005 (...) com o objetivo de regulamentar o 

credenciamento de instituições de ensino para oferta de cursos e 

programas na modalidade a distância, bem como a autorização e o 

reconhecimento desses cursos. Por esse marco regulatório, foram 

estabelecidos os fundamentos legais para a consolidação de um 

sistema nacional de educação a distância que, no âmbito federal, 

foi sustentado pela instituição do Sistema da Universidade Aberta 

do Brasil (UAB) (FERREIRA e MILL, 2013, p. 144). 
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De acordo com essa asserção, a educação na modalidade a distância vem ganhando 

espaço nas Universidades Federais brasileiras através da criação da Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), com o Decreto 5.800 de 08 de Junho de 2006. O programa UAB é um 

projeto do Ministério da Educação (MEC) para a articulação e integração de um sistema 

nacional de instituições para o ensino superior a distância. 

Nesse contexto, o principal objetivo do Programa UAB foi a criação de um sistema 

composto por instituições públicas de ensino superior como universidades federais e 

centros federais de educação tecnológica com a adesão de municípios e estados, que teve 

como finalidade a democratização, expansão e interiorização da oferta de cursos e 

programas de educação superior público e gratuito no Brasil. 

Na EaD, além dos recursos que podem ser utilizados a distância, faz-se necessária a 

utilização de recursos disponíveis nos polos de apoio presencial. De acordo com a Portaria 

Normativa do MEC no 02/2007, parágrafo 1, polo de apoio é o nome das unidades 

operacionais para desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 

administrativas relativas aos cursos e programas ofertados à distância (BRASIL, 2007). Os 

principais recursos são a biblioteca, a sala de aula, a sala de estudos, os laboratórios 

(diversos), as salas de palestras e auditórios e as videotecas. Além da estrutura física 

adequada, o EaD deve contar com uma equipe capacitada, incluindo professores e 

coordenação, para atender aos estudantes em suas necessidades. 

Outro objetivo importante do programa está relacionado ao desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e de metodologias inovadoras de ensino, preferencialmente, para a 

área de formação inicial e continuada de professores que atuam na Educação Básica 

(MOTA, 2009). Assim, o programa UAB também visa melhorar os índices de ingresso e 

permanência dos alunos em cursos de graduação de acordo com a Meta 12 do Plano 

Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 (PNE – 2011/2020), que foi aprovado 

pelo Projeto Lei 8.035, em 20 de Dezembro de 2010. Por meio desse plano, foi 

diagnosticado que o Brasil possui um dos índices mais baixos de acesso à educação 

superior, em comparação com outros países da América Latina (BRASIL, 2010). 

De acordo com o parágrafo único do Art. 1° do Decreto n° 5800/06, a UAB se 

fundamenta em sete eixos que direcionam a sua ação (BRASIL, 2006): 
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1. oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada para os professores da Educação Básica; 

2. oferecer cursos superiores para a capacitação de dirigentes, gestores e 

trabalhadores em Educação Básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

3. oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 

4. ampliar o acesso à educação superior pública; 

5. reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes 

regiões do Brasil; 

6. estabelecer um amplo sistema nacional de educação superior a distância; 

7. fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a 

distância bem como pesquisas em metodologias inovadoras de ensino 

superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. 

Em 2006, ocorreram as primeiras ofertas dos cursos-piloto em Administração a 

Distância para a implantação do Sistema UAB por meio da parceria realizada entre o 

Ministério de Educação e Cultura (MEC), a Secretaria de Educação a Distância (SEED), 

o Banco do Brasil (BB) e as Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior. 

Inicialmente, foram oferecidas 500 vagas para cada curso nos estados do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Ceará e Distrito Federal. 

Em outubro daquele mesmo ano, houve a continuidade da implantação do Sistema 

UAB com divulgação do primeiro edital com a seleção do primeiro grupo de 150 projetos 

de criação de polos de apoio presencial, cujo funcionamento se iniciou em junho de 2007. 

O segundo edital selecionou 247 polos, cujo funcionamento se iniciou em setembro de 

2007. Vários cursos foram ofertados nesses polos como Pedagogia, Administração, Letras-

Português, Teatro, Música, Artes Visuais, Biologia, Física, Educação Física, Química, 

Matemática e Ciências Contábeis. 

No ano de 2007, foram oferecidos 198 cursos para, aproximadamente, 90 mil 

alunos em 311 polos localizados em 305 municípios. Esses cursos foram oferecidos por 

quarenta Universidades Federais e dez Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs). 

Em 10 de janeiro de 2007, foi divulgada a Portaria Normativa nº2, que estabeleceu 

os procedimentos de regulação e avaliação da EAD. Nesse ano, foi criado o primeiro Curso 
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de Licenciatura em Música a distância (UFRGS/Pró-licenciatura). Em 2009, foi instalada a 

Secretaria Geral de Educação a Distância (SEAD) da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR-SP), além de terem sido realizados os dois primeiros encontros nacionais sobre 

a EAD, partindo da discussão sobre a modalidade educacional e a institucionalização dos 

cursos de graduação a distância com surgimento de dezesseis vagas para docentes e oito 

vagas para técnicos administrativos. 

Em 2010, 30% dos 5.561 municípios brasileiros já ofereciam cursos superiores na 

modalidade a distância. É importante ressaltar que 14,6% das 930.179 matrículas efetuadas 

nos cursos de graduação foram realizadas no ensino a distância, sendo que 748.577 

(80,5%) dos alunos foram matriculados em instituições particulares de ensino (ALONSO, 

2013). 

Atualmente, a UAB prioriza a formação de educadores, pois essa política pública 

da educação 

(...) estimula a articulação e [a] integração de um sistema nacional 

de educação superior, formado por instituições públicas de ensino 

superior, em parceria com estados e municípios brasileiros, 

utilizando a EaD para veiculação dos conteúdos dos diversos 

cursos (MIRANDA, 2009, p. 9). 

 

O Sistema UAB é um grande empreendimento na área educacional que se encontra 

em um processo expressivo de expansão. Por exemplo, em 2001, essa modalidade de 

ensino matriculou 5.359 alunos, sendo que uma década depois, em 2010, possuía 930.179 

alunos matriculados em seus cursos (ALONSO, 2013). Dessa maneira, a cada ano, novas 

instituições públicas de ensino superior e novos polos são agregados a essa rede de ensino, 

bem como novos cursos são oferecidos para os alunos dessa modalidade em todo o Brasil. 

 

1.5.      A Teoria da Mediação 

A relação entre o ensino e a aprendizagem tem sido objeto de preocupação de 

pesquisadores e teóricos, que buscam estratégias alternativas facilitadoras para desvendar 

os mecanismos das práticas educativas que produzem o sucesso ou o fracasso escolar dos 

alunos. Nesse processo, a mediação pode ser investigada enquanto variável envolvida na 

construção do conhecimento matemático e geométrico dos alunos, pois é notada a 
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influência do meio e de todos os seus instrumentos e artefatos no desenvolvimento, no 

comportamento e na ação dos indivíduos na transformação desse ambiente. 

Toda relação dos indivíduos com a realidade é mediada por meio de instrumentos 

técnicos ou tecnológicos como, por exemplo, a linguagem, que traz consigo conceitos 

culturais consolidados da sociedade na qual estão inseridos. De acordo com essa 

perspectiva, o desenvolvimento dos indivíduos ocorre como resultado de um processo 

social, histórico e cultural. No entanto, é importante ressaltar o papel da linguagem e da 

aprendizagem nesse desenvolvimento à medida que os indivíduos interagem com seu meio, 

pois a linguagem é o principal instrumento de mediação, constituindo-se como um sistema 

simbólico fundamental para mediar as ações entre os sujeitos e os objetos (VYGOTSKY, 

1998). 

Nesse direcionamento, toda aprendizagem é necessariamente mediada, pois é na 

relação dos indivíduos com a sociedade que ocorre a transformação de seu meio para o 

atendimento de suas necessidades básicas (VYGOTSKY, 1987). No decorrer desse 

processo, os indivíduos também se transformam. Então, a mediação pode ser considerada 

como um pressuposto essencial para que se possa explicar o funcionamento das funções 

psicológicas superiores
7
 como o controle consciente do comportamento, a atenção e a 

memória voluntária, a memorização ativa, o pensamento abstrato, o raciocínio dedutivo e a 

capacidade de planejamento. Por exemplo, a linguagem e a memória são características das 

funções psicológicas superiores presentes nas atividades realizadas no cotidiano, sendo 

construídas no decorrer da história sociocultural dos indivíduos (VYGOTSKY, 1989). 

Ao nascer, os indivíduos apresentam somente as funções psicológicas elementares
8
 

como as reações automáticas, as ações reflexivas e a capacidade de realizar associações 

simples. Porém, durante a convivência com os meios social e cultural, os indivíduos 

aprendem e desenvolvem as suas funções psicológicas superiores por meio do 

relacionamento e da interação com outros indivíduos. Contudo, a relação dos indivíduos 

com esses contextos para a realização das atividades diárias não é direta, pois é mediada 

                                                           
7
As funções psicológicas superiores obedecem a uma auto-regulação, pois são mais complexas genética e 

funcionalmente. Essas funções ocorrem por meio de processos voluntários e ações conscientes a partir de 

uma auto-estimulação criada por uma nova situação enfrentada pelos indivíduos, direcionando-os para o 

desenvolvimento de sua intelectualização por meio da aprendizagem. 

8
As funções psicológicas elementares são controladas pelo meio, pois estão relacionadas com o modelo de 

estímulo e resposta. Nesse direcionamento, o comportamento é determinado pela estimulação do meio. 
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por meio de instrumentos técnicos e tecnológicos que são considerados como mediadores 

internos que funcionam como ferramentas auxiliares no controle da atividade psicológica e 

também por um sistema de signos que são considerados como mediadores internos que 

funcionam como ferramentas auxiliares utilizadas para transformar os objetos ou o 

ambiente (REGO, 1995). A Figura 4 mostra o processo de mediação. 

 

Figura 4: O processo de mediação 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nesse direcionamento, uma concepção importante para a compreensão das 

concepções sobre o desenvolvimento humano como um processo sócio-histórico é a noção 

de mediação. De acordo com essa noção, enquanto sujeitos do conhecimento, os 

indivíduos não têm acesso direto aos objetos, mas um acesso mediado por meio de recortes 

da realidade, operados pelos sistemas simbólicos que estão disponibilizados no ambiente 

(VYGOTSKY, 1987). Portanto, esse processo enfatiza a construção do conhecimento 

como uma interação mediada por várias relações, pois o conhecimento não está sendo 

percebido como uma ação dos indivíduos sobre a realidade, mas pela mediação realizada 

por outros sujeitos. Então, a interação social desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento da cognição. Nesse ponto de vista, o outro social pode representar-se por 

meio de objetos, da organização do ambiente e dos contextos socioculturais nos quais os 

indivíduos estão inseridos. 

Em concordância com esse contexto, com a facilidade da utilização das tecnologias 

de informação e comunicação (TICs) do ensino na modalidade a distância, existe um fator 
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que deve ser constantemente observado, que é a maneira como utilizar adequadamente 

essas tecnologias para verificar os seus benefícios para a educação, pois a sua utilização 

gera interesse aos alunos e demais cidadãos. Em outras palavras, as TICs precisam ser 

utilizadas de maneira que 

(...) permitam a mediação e a interação do sujeito com o outro 

social. A mediação é um conceito fundamental na teoria de L. S. 

Vygotsky, uma vez que esta é a ação onde a relação do homem 

com o mundo não é uma relação direta, mas uma relação mediada, 

sendo os sistemas simbólicos os elementos intermediários entre o 

sujeito e o mundo (OLIVEIRA, 2002, p.24). 

 

Dessa maneira, o pressuposto utilizado para se discutir sobre mediação se 

fundamenta nos estudos de Vygotsky (1994) com relação ao desenvolvimento dos 

indivíduos, que está baseado na concepção de que o pensamento e o raciocínio são 

construídos paulatinamente em um ambiente que é histórico e social por meio da interação 

contínua entre as condições sociais mutáveis e a base ideológica do comportamento 

humano. Nesse ambiente, há o reconhecimento da imensa diversidade nas condições 

histórico-sociais nas quais os indivíduos convivem e trocam experiências. 

Então, a mediação pode ser definida como “o processo de intervenção de um 

elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser 

mediada por esse elemento" (OLIVEIRA, 2002, p. 26). Diante dessa asserção, é necessário 

que uma sala de aula virtual ou ambiente virtual de aprendizagem (AVA) possua 

ferramentas tecnológicas que possam atuar como mediadores do processo de ensino e 

aprendizagem, pois o meio (AVA) promove a comunicação e a interação entre os 

professores, os alunos e as ferramentas didático-pedagógicas. Nessa perspectiva, o 

aprendizado é desencadeado por meio de ações concretizadas nas relações entre os 

indivíduos, cujas intermediações podem ocorrer por meios virtuais (VYGOTSKY, 1987). 

Com relação ao ensino na modalidade a distância, cada ação pedagógica que ocorre 

na sala de aula virtual deve ser observada e analisada para a utilização de ferramentas 

tecnológicas que possam favorecer a aprendizagem de conteúdos geométricos. Por 

exemplo, com relação ao ensino e aprendizagem de conteúdos da Geometria Plana, podem 

ser utilizadas as proposições descritas na obra Os Elementos, escrita por Euclides. No 

entanto, a adaptação dessas proposições para uma linguagem mais clara e a utilização das 
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tecnologias emergentes e disponíveis são fatores importantes para caracterizá-los como 

elementos de mediação do ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos no AVA. 

Nesse sentido, a utilização de 

(...) meios artificiais – a transição para a atividade mediada – 

muda, fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim 

como o uso de instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de 

atividades em cujo interior as novas funções psicológicas podem 

operar (VYGOTSKY, 1998, p. 73). 

 

Diante dessa asserção, para a realização de atividades mediadas é importante que as 

ferramentas tecnológicas estejam disponíveis aos alunos para que possam realizar 

manipulações geométricas propostas em sala de aula. O GeoGebra pode, assim, ser 

considerado uma ferramenta de mediação entre os alunos, os professores e os tutores, pois 

o software facilita a visualização dos conteúdos geométricos a serem aprendidos. Então, 

para um melhor entendimento da ideia da mediação, existe a necessidade de que os 

professores compreendam que a 

(...) conversão de relações sociais em funções mentais superiores 

não é direta, é mediada. E essa mediação inclui o uso de 

instrumentos e signos. Um instrumento é algo que pode ser usado 

para fazer alguma coisa; um signo é algo que significa alguma 

outra coisa (MOREIRA, 1999, p. 108). 

 

Então, é importante ressaltar que o processo de mediação do aprendizado que é 

realizado por meio de instrumentos e signos é “essencial para tornar possível as atividades 

psicológicas voluntárias, intencionais e controladas pelo próprio indivíduo” (OLIVEIRA, 

2002, p. 33). Contudo, os signos e a linguagem simbólica desenvolvida pela humanidade 

no decorrer da história, têm um papel similar ao dos instrumentos. Nesse sentido, os 

instrumentos e os signos são construções da mente humana, que estabelecem uma relação 

de mediação entre os indivíduos e a realidade. Por causa dessa similaridade, os signos de 

instrumentos simbólicos, com especial atenção à linguagem, configuram-se como um 

sistema simbólico fundamental em todos os grupos socioculturais (VYGOTSKY, 1998). 

Nesse direcionamento, os instrumentos são considerados como elementos 

mediadores que agem entre os indivíduos e o objeto de seu trabalho, tendo a função de 

ampliar as possibilidades de transformação da natureza, pois são elaborados ou utilizados 
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para se alcançar um determinado objetivo. Então, os instrumentos são objetos sociais e 

mediadores da relação dos indivíduos com o mundo. Por outro lado, os signos são 

instrumentos mediadores cuja função está relacionada com as atividades psicológicas. Por 

esse motivo, os signos também são denominados de instrumentos psicológicos 

(VYGOTSKY, 1987). 

Dessa maneira, os signos são intrínsecos aos indivíduos, pois têm como função 

regular e controlar as suas ações psicológicas, como por exemplo, os signos agem no 

sentido de ativar outra atividade psicológica como a memória para que os indivíduos 

possam representar ou expressar os fatos e os objetos. Nesse sentido, os signos possuem 

uma materialidade que é percebida por meio de um ou mais sentidos (JOLY, 1996), pois é 

possível vê-lo, ouvi-lo, senti-lo, tocá-lo ou saboreá-lo. Os signos também podem ser 

entendidos como aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém 

(PEIRCE, 2000). 

Por outro lado, para que o aprendizado ocorra, é necessário que existam os três 

correlatos de uma relação triádica que é composta pelo signo e o objeto a ser representado 

e os interpretantes, que podem ser os sujeitos ou os objetos inanimados, como por 

exemplo, o computador (CRUZ, 2005) e os softwares como o GeoGebra. Assim, “com o 

auxílio dos signos, (...) [os indivíduos] podem controlar voluntariamente [a] sua atividade 

psicológica e ampliar [a] sua capacidade de atenção, memória e acúmulo de informações” 

(REGO, 1995, p. 52). A Figura 5 mostra os três elementos de uma relação triádica 

(FERREIRA, 2006). 

Figura 5: Os três correlatos de uma relação triádica 

 

Fonte: Ferreira (2006, p. 58) 
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Nessa relação triádica, o(a) interpretante substitui o objeto real na mente do(a) 

intérprete (indivíduos, alunos), considerando que o objeto real é inatingível pela sua 

percepção. Assim, a interpretação de um signo é um processo dinâmico na mente do(a) 

receptor(a) (intérpretes, alunos). Nesse direcionamento, é importante ressaltar que a 

(...) partir da relação de representação que o signo mantém com seu 

objeto, produz-se na mente interpretadora um outro signo que 

traduz o significado do primeiro (é o interpretante do primeiro). 

Portanto, o significado de um signo é outro signo — seja este uma 

imagem mental ou palpável, uma ação ou mera reação gestual, uma 

palavra ou mero sentimento de alegria, raiva... uma idéia, ou seja lá 

o que for — porque esse seja lá o que for, que é criado na mente 

pelo signo, é um outro signo (tradução do primeiro) 

(SANTAELLA, 2008b, p. 58-59). 

 

Dessa maneira, o signo não pode ser considerado como o objeto, pois somente 

ocupa o lugar do objeto, referenciando-o e representando-o de uma certa maneira e com 

uma certa capacidade. Por exemplo, no contexto matemático, a palavra geometria, as 

propriedades geométricas, as representações geométricas e as expressões algébricas ou 

equações que representam os planos, retas, curvas e círculos são signos do objeto 

matemático geometria. Esses signos não são o objeto matemático, a geometria, pois 

somente o representa para os intérpretes (alunos), em um processo relacional que é criado 

na mente desses indivíduos. 

De uma maneira análoga, as relações e interações referidas por Vygotsky (1994) 

podem ocorrer por meio de ferramentas que auxiliam na mediação entre os indivíduos e os 

objetos que se pretende estudar. Nesse sentido, a 

(...) compreensão da construção do conhecimento num contexto 

sócio-histórico passa pelo conceito de mediação e esta, por sua vez, 

pode ser entendida como uma intervenção que conta com o auxílio 

de um elemento intermediário na relação entre o sujeito e o objeto 

(CRUZ, 2005, p.50). 
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Então, o aprendizado pode ser desencadeado por meio de ações concretizadas nas 

relações entre os professores, alunos e tutores, cujas intermediações podem ocorrer por 

meios tecnológicos. Assim, da relação existente entre os signos (representações) e os 

objetos de estudo há como resultado os interpretantes (significados), que podem ser 

considerados como processos racionais que se criam nas mentes dos intérpretes por meio 

da interiorização de um determinado signo ou de seu significado (interpretante) (PEIRCE, 

2000). Nessa abordagem, os signos desempenham uma função mediadora entre os 

indivíduos e o seu contexto, permitindo o seu desenvolvimento sociocultural (VYGOTSKI, 

1994). Em outras palavras, o signo determina seu interpretante (significado) enquanto que 

o signo é determinado por meio de seu objeto. Portanto, é por intermédio do signo que o 

objeto determina por meio da mediação o interpretante (significado) e, para que haja signo, 

é necessário o desenvolvimento de uma relação triádica ordenada e completa. 

Assim, na realização de atividades mediadas, os alunos dispõem de instrumentos 

tecnológicos para realizarem as suas manipulações. Dessa maneira, os signos permitem 

que as percepções dos alunos surjam por meio de suas representações ao executarem 

atividades curriculares que expressam ações comunicativas e interativas. Essa abordagem 

contribui para que os alunos possam intermediar as suas respostas em relação aos objetivos 

que almejam alcançar com relação à realização dessas atividades. A Figura 6 mostra o 

relacionamento entre os signos e os instrumentos tecnológicos na realização de atividades 

mediadas.  

Figura 6: Relacionamento entre os signos e os instrumentos tecnológicos na realização de 

atividades mediadas 

 

Fonte: Esquema adaptado Vygotsky apud Cruz (2005) 
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A noção de mediação está fundamentada na compreensão de que o 

desenvolvimento dos indivíduos é resultado do seu trabalho. No entanto, para desempenhar 

esse trabalho, existe a necessidade de se criar instrumentos que podem ser considerados 

como ferramentas mediadoras. Por exemplo, o software GeoGebra pode ser considerado 

como um modelo de ferramenta mediadora que permite a representação geométrica de 

objetos e figuras planas com uma dinamicidade peculiar. 

Nesse direcionamento, a Teoria da Mediação (VYGOTSKY, 1996) pode ser 

considerada como o processo de intervenção de um elemento intermediário para a 

realização de uma determinada atividade que pode ser mediada por esse elemento 

(OLIVEIRA, 2002). Essas atividades são constituídas em situações específicas, na vida 

social por meio de processos de internalização com a utilização de instrumentos de 

mediação. A internalização consiste na transformação de uma atividade externa para uma 

atividade interna e de um processo interpessoal para um processo intrapessoal. Dessa 

maneira, o 

(...) desenvolvimento das funções intelectuais especificamente 

humanas é mediado socialmente pelos signos e pelo outro. Ao 

internalizar as experiências fornecidas pela cultura, a criança 

reconstrói individualmente os modos de ação realizados 

externamente e aprende a organizar os próprios processos mentais. 

O indivíduo deixa, portanto, de se basear em signos externos e 

começa a se apoiar em recursos internalizados (imagens, 

representações mentais, conceitos, etc.) (REGO, 1995, p.62). 

 

É importante que em propostas construtivistas seja desenvolvido o trabalho com 

conteúdos escolares a partir da mediação de instrumentos que possam interferir nas 

atividades realizadas pelos alunos, que visem atribuir significados para os conteúdos a 

serem estudados. Assim, por meio do processo da mediação pedagógica estabelecida pelas 

tecnologias de informação e comunicação, os alunos podem se relacionar com os 

professores e tutores por meio do AVA, possibilitando, dessa maneira, a construção de seu 

conhecimento (VYGOTSKY, 1998). Geralmente, a interação social ocorre por meio da 

utilização de materiais didáticos como os livros e as videoaulas e demais formas de 

comunicação como e-mail, telefone, fax e correspondência (NETO, 2008) e ainda por meio 

dos fóruns de discussão e vídeo/web conferências. 
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1.6.      A Teoria da Interação a Distância 

A Teoria da Interação a Distância (MOORE e KEARSLEY, 2007) procura eliminar 

o hiato com relação à compreensão e a comunicação estabelecida entre os professores, os 

tutores e os alunos, causada pela distância geográfica. Essa distância é considerada como 

uma característica importante da educação na modalidade a distância, que precisa ser 

suplantada por meio de procedimentos diferenciadores na elaboração de instrumentos 

pedagógicos instrucionais e na facilitação da interação entre os atores que atuam nessa 

modalidade de ensino. 

Nesse sentido, a Educação a Distância precisa ser redefinida, pois não pode ser 

considerada somente como a separação geográfica entre os professores, alunos e tutores, 

mas como um conceito pedagógico de ensino e aprendizagem. Diante desse contexto, é 

importante ressaltar que o 

(...) aprendizado dos conteúdos escolares não se dá exclusivamente 

a partir da relação professor-aluno que se estabelece dentro da sala 

de aula, mas a partir do exercício social dos mesmos, no contato 

com a realidade em que os professores e alunos estão envolvidos 

(MARTINS, 2005, p. 56). 

 

Assim, ressalta-se a necessidade da implantação de uma metodologia, baseada na 

tecnologia, para que os alunos na modalidade a distância possam aprender os conteúdos 

geométricos por meio de procedimentos metodológicos diferenciados que os auxiliem na 

transposição da barreira proporcionada pela distância que os separam dos tutores a 

distância e professores (NETO, 2008).  

De acordo com esse contexto, é importante que novas metodologias de ensino 

sejam propostas com a utilização das ferramentas disponíveis na plataforma Moodle em 

complemento às aulas de Geometria Plana euclidiana, como por exemplo, os fóruns, as 

mensagens, os wikis, além de questionamentos e respostas, que podem ser realizadas em 

tempo real por meio da realização de vídeo e webconferências. Nesse sentido, a 

(...) ideia básica de educação a distância é muito simples: alunos e 

professores estão em locais diferentes durante todo ou grande parte 

do tempo em que aprendem e ensinam. Estando em locais 

distintos, eles dependem de algum tipo de tecnologia para interagir 

(MOORE, 2007, pág. 1). 
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É importante observar que, frequentemente, as tecnologias utilizadas de maneira 

isolada podem prejudicar ao invés de contribuir para o sucesso do ensino a distância. 

Assim, a utilização de mídias, advindas do fácil acesso a um vídeo no youtube, por 

exemplo, pode ser de grande utilidade para o ensino e aprendizagem de conteúdos 

geométricos, quando integrados com outros recursos educacionais.  Nesse contexto, em um 

(...) sistema de educação a distância de alta qualidade, 

especialização e tempo consideráveis são aplicados para a análise 

das mensagens educacionais, a fim de determinar a melhor 

combinação de mídia e as tecnologias necessárias para transmitir o 

programa de ensino com melhor resultado (MOORE, 2007, p. 8). 

 

Entretanto, os materiais utilizados no ensino presencial ainda são frequentemente 

empregados sem nenhuma alteração pedagógica no ensino a distância, pois “percebe-se 

que, em muitos pontos, se repete em modos digitais o que se faz no presencial” 

(ARRUDA, 2012, p. 123). A separação entre os professores, alunos e tutores da EaD 

determina que os docentes planejem, apresentem, interajam e articulem outros processos 

de ensino, de maneira diferenciada do ambiente presencial, pois existe uma natureza 

especial no comportamento organizacional e de ensino que depende do grau de interação a 

distância (MOORE e KEARSLEY, 2007). No entanto, há a necessidade de que esse 

procedimento seja modificado no decorrer do desenvolvimento das práticas educativas a 

partir da utilização das tecnologias, pois um  

(...) princípio básico de abordagem sistêmica consiste em 

reconhecer que cada mídia tem seus pontos fortes e pontos fracos 

especiais e que precisam ser considerados ao se decidir como 

transmitir cada parte do programa ou do curso a seu público-alvo 

específico (MOORE, 2007, p. 97). 

 

De acordo com a Teoria de Interação a Distância, existe a necessidade de que os 

alunos em EaD exercitem a interação no ambiente virtual de aprendizagem para facilitar o 

entendimento e a compreensão dos conteúdos e das atividades propostas. Essa interação 

possibilita aos alunos a “oportunidade de formular (ou responder) perguntas e, na maioria 

dos temas, também (...) [podem] expressar suas opiniões” (MOORE, 2007, p. 128). 
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Essa teoria considera que a distância entre os professores, os alunos e os tutores 

precisa ser suplantada com a inclusão de elementos diferenciadores no processo de ensino 

e aprendizagem (MOORE e KEARSLEY, 2007). Esses elementos podem surgir a partir do 

desenvolvimento da criatividade dos envolvidos nesse processo ou por meio da utilização 

de elementos existentes a partir de uma escolha minuciosa por parte dos professores, que 

podem buscá-los nas mídias de comunicação. 

Atualmente, os estudos que envolvem as pesquisas e investigações em educação a 

distância estão voltados para a pesquisa das mídias de comunicação. Nesse sentido, novas 

ferramentas de aprendizagem devem ser utilizadas em sala de aula, como por exemplo, o 

emprego do GeoGebra em aulas de Geometria Plana, em cursos nos quais essa disciplina 

integra o currículo matemático. Nesse sentido, no contexto da Educação a Distância, vários 

exemplos (o uso do Google Maps em uma aula de Geografia, a escolha de um vídeo 

hospedado relacionado com o conteúdo proposto) podem ser pré-estabelecidos em cada área 

do conhecimento, que objetiva o sucesso dessa política pública em educação. Dessa maneira, 

o que 

(...) determina o sucesso da educação a distância é o alcance em 

que a instituição e o instrutor individual são capazes de 

proporcionar a estrutura apropriada na elaboração dos materiais de 

aprendizado e a quantidade e qualidade apropriadas de diálogo 

entre professor e aluno(s), levando em conta a amplitude da 

autonomia do aluno. (MOORE, 2007, p. 251). 

 

Nesse direcionamento, destacam-se três interações importantes que ocorrem no 

desenvolvimento desse processo educacional, denominadas “Interação Aluno-Conteúdo, 

Interação Aluno-Instrutor e Interação Aluno-Aluno” (MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 

153). 

 

1) Interação Aluno-Conteúdo 

Esta interação é um elemento importante da educação, pois o processo de interagir 

intelectualmente com os conteúdos disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem 

resulta em uma mudança de perspectiva ou da estrutura cognitiva dos alunos. Em outras 

palavras, os alunos precisam “elaborar seu próprio conhecimento por meio de um processo 
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de inserção pessoal das informações em estruturas cognitivas previamente existentes.” 

(MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 153). 

 

2) Interação Aluno-Instrutor (Professores/Tutores) 

Esta interação é considerada como “essencial pela maioria dos alunos e altamente 

desejável pela maior parte dos educadores” (MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 153), pois 

resulta da interação dos professores e tutores com os alunos. Dessa maneira, partindo do 

plano de ensino com os conteúdos a serem ensinados por meio das atividades propostas, 

esses profissionais procuram manter os alunos interessados, motivados e organizados. Os 

professores com o auxílio dos tutores apresentam os conteúdos, demonstram as 

competências e modelam as atitudes e os valores a serem desenvolvidos durante as 

interações no AVA. Com a organização dos conteúdos, os professores e os tutores 

auxiliam os alunos a praticarem as competências adquiridas por meio da manipulação das 

informações apresentadas e discutidas no decorrer do curso (SHER, 2009). 

 

3) Interação Aluno-Aluno 

Essa interação é uma “dimensão relativamente nova para os professores de 

educação a distância. Trata-se da interação dos alunos, da interação de um aluno com 

outros alunos” (MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 153). Nesse tipo de interação, há troca 

de informações que ocorre entre os alunos sobre o curso na presença ou na ausência dos 

professores e tutores. Pode ser desenvolvida com a realização de projetos, seminários ou 

grupo de discussão. A interação entre os alunos pode promover a aprendizagem por meio 

da colaboração e do compartilhamento do conhecimento (SHER, 2009). 

Porém, para que ocorra um diálogo efetivo no ambiente virtual de aprendizagem é 

essencial a atuação dos tutores presenciais e a distância, que possuem o papel de mediar a 

relação e a interação educativa que deve ser estabelecida entre os professores, os alunos e 

os conteúdos propostos no ambiente virtual de aprendizagem. Então, os tutores também 

possuem uma atuação importante na interação entre os alunos nos polos, pois veiculam as 

informações e as indagações mais importantes, apontando caminhos para a resolução das 

atividades propostas, facilitando o processo de ensino para que a aprendizagem possa 
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ocorrer de maneira efetiva (MAGGIO, 2001). Essa abordagem propicia as condições 

necessárias para que os diálogos ocorram entre os professores, alunos e tutores; que podem 

definir como os conteúdos apresentados podem ser modificados, enriquecidos ou validados 

no processo de interação que ocorrem no ambiente virtual de aprendizagem. 

 

1.7.      A Teoria da Distância Transacional 

Antes do desenvolvimento do conceito da Teoria da Distância Transacional 

(MOORE, 1993), as definições de educação a distância somente estavam relacionadas com 

a separação física entre os professores e os alunos. A distância transacional diferencia-se 

da distância física ou temporal, pois se refere ao espaço psicológico ou comunicativo que 

separa os professores dos alunos das transações de ensino desencadeadas no ensino na 

modalidade a distância, que ocorrem em situações estruturadas ou planejadas de 

aprendizagem (MOORE, 1997). 

Em concordância com essa perspectiva, é importante ressaltar que essa teoria está 

mais preocupada com os aspectos pedagógicos do ensino e aprendizagem do que com os 

aspectos geográficos dessa modalidade de ensino. No processo educacional, a Teoria da 

Distância Transacional requer a presença de “alunos, professores, [tutores] e um canal de 

comunicação” (MARTINDALE, 2002, p. 4) para a resolução de situações de ensino e 

aprendizagem que envolve diferentes distâncias transacionais e exigem técnicas de 

instrução diferenciadas ou especializadas. A utilização dessa teoria é uma "inestimável 

[contribuição] para orientar a prática complexa do processo racional do ensino e 

aprendizagem a distância" (GARRISON, 2000, p. 3). 

Nesse direcionamento, a Teoria da Distância Transacional descreve a relação e a 

interação que deve existir entre os professores, alunos e tutores, que é estabelecida quando 

esses indivíduos estão separados pelo tempo e pelo espaço. No entanto, para que essa 

interação ocorra de maneira satisfatória, existe a necessidade de se discutir sobre a 

extensão da Distância Transacional de um determinado programa educacional a distância, 

que depende de um conjunto de três variáveis qualitativas distintas como o diálogo, a 

estrutura do programa e a autonomia dos alunos. Ressalta-se que essas variáveis não são 

tecnológicas ou comunicacionais, pois estão relacionadas com a interação entre o ensino e 

a aprendizagem (MOORE, 1993). 
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 a) Diálogo 

O diálogo pode ser considerado como um caso particular de interação, pois 

apresenta um propósito específico, adquirindo significado e valor para os alunos, 

professores (MOORE, 1993) e tutores. O diálogo é um termo utilizado para descrever uma 

interação ou uma série de interações entre os professores, alunos e tutores, possuindo 

qualidades positivas. O diálogo tem uma determinada finalidade, é intencional e 

construtivo, devendo ser valorizado pelos participantes do AVA. A sua extensão e natureza 

são determinadas pela filosofia educacional dos responsáveis pela elaboração do curso, 

pela matéria envolvida e pelos fatores ambientais como a linguagem e os meios de 

comunicação. O diálogo é direcionado para melhorar o entendimento dos alunos por meio 

de uma relação ativa em que os participantes são ao mesmo tempo ouvintes e 

colaboradores (MOORE e KEARSLEY, 2007). 

Os meios de comunicação são um dos fatores mais importantes para a qualidade do 

diálogo, pois sua natureza exerce influência direta sobre a extensão do diálogo entre os 

professores, alunos e tutores. Assim, a natureza interativa dos meios de comunicação é um 

fator determinante do diálogo no ambiente virtual de aprendizagem, pois a manipulação 

adequada desses meios pode ampliar o diálogo entre os professores, alunos e tutores com o 

objetivo de reduzir a distância transacional entre esses indivíduos. De acordo com esse 

contexto, as web e as videoconferências são altamente interativas, permitindo diálogos 

mais intensos e dinâmicos do que aqueles obtidos por meio de gravações. Essas 

tecnologias possuem uma maior probabilidade de transpor a distância transacional de 

maneira mais eficaz do que programas que utilizam meios gravados (KEEGAN, 1993). 

O número de alunos, o ambiente físico, a personalidade dos professores, alunos e 

tutores, a oportunidade de participação e a frequência de realização também podem 

influenciar na qualidade dos diálogos propostos no ambiente virtual de aprendizagem. 

Contudo, é importante ressaltar que quanto maior for a extensão do diálogo entre os 

professores, alunos e tutores, menor será a distância transacional esses indivíduos (TORI, 

2010). 
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b) Estrutura do Programa Educacional 

A estruturação de um programa educacional expressa a rigidez ou a flexibilidade 

dos seus objetivos, das suas estratégias de ensino, dos seus métodos de avaliação e de sua 

possibilidade para atender às necessidades individuais dos alunos. Nesse sentido, a 

estrutura pode ser considerada um conjunto de elementos utilizados no desenvolvimento 

do curso como, por exemplo, os objetivos da aprendizagem, os conteúdos propostos, a 

apresentação de informações, a proposição de exercícios, atividades e testes. A estrutura 

também é determinada pela filosofia da organização de ensino, dos professores e do nível 

acadêmico dos alunos (MOORE e KEARSLEY, 2007). Outro exemplo, com relação aos 

meios tecnológicos, é o de que uma aula gravada é altamente estruturada; pois os 

discursos, as atividades, o tempo disponível e os conteúdos são predeterminados pelos 

professores. Dessa maneira, os diálogos não são provocados, havendo uma impossibilidade 

de reorganizar o programa para que se possa considerar a contribuição dos alunos no 

processo de ensino e aprendizagem (KEEGAN, 1993). 

Em programas com pouca distância transacional, os alunos recebem instruções e 

orientações de estudo por meio do diálogo com os professores e os tutores. Por outro lado, 

em programas com mais distância transacional, os diálogos não são possíveis ou não são 

permitidos, pois os materiais didáticos são muito estruturados para que possam fornecer as 

orientações, as instruções e o aconselhamento que os responsáveis pelo curso possam 

prever. Nesse caso, não há possibilidade de os alunos modificarem o plano para a 

ocorrência dos diálogos com os professores e os tutores. Geralmente, quanto maior for a 

estruturação de um determinado programa educacional, maior será a distância transacional 

entre os professores, alunos e tutores (TORI, 2010). A Figura 7 mostra a distância 

transacional com referência às variáveis do diálogo e da estrutura dos programas de ensino. 
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Figura 7: A distância transacional com referência às variáveis do diálogo e da estrutura dos 

programas de ensino 

 

Fonte: Moore (2007) 

 

Essas relações mostram que, por meio da manipulação das mídias de comunicação, 

é possível aumentar a ocorrência do diálogo entre os professores, alunos e tutores para 

reduzir a distância transacional entre esses indivíduos. Por outro lado, quando um 

programa de ensino é altamente estruturado e o diálogo entre os professores, os alunos e os 

tutores é praticamente inexistente, a distância transacional entre esses indivíduos é alta. 

Entretanto, a distância transacional é baixa nos programas educacionais que possibilitam a 

ocorrência de muitos diálogos com uma estrutura pré-determinada mínima (MOORE, 

2007). 

 

c) Autonomia dos Alunos 

Na relação entre o ensino e a aprendizagem, os alunos são considerados autônomos 

quando determinam os objetivos, as experiências de aprendizagem, os recursos e as 

decisões de avaliação do programa (MOORE, 1993). A autonomia dos alunos está 

relacionada à extensão com que a relação entre os professores e tutores é definida, 

permitindo-lhes a determinação dos objetivos e a tomada de decisões sobre a avaliação do 
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próprio aprendizado, como, por exemplo, o desenvolvimento de um plano pessoal de 

estudo e a determinação de suas condições de estudo. Essa autonomia também depende do 

senso de responsabilidade e do auto-direcionamento dos alunos (MOORE e KEARSLEY, 

2007). 

Com relação ao desenvolvimento da autonomia dos alunos, os professores podem 

optar por um processo de ensino e aprendizagem mais estruturado ou mais autônomo, pois 

há uma relação direta entre a estruturação do programa educacional e a autonomia dos 

alunos. Nesse sentido, se a opção for por uma abordagem humanista de ensino, o processo 

de aprendizagem é mais dialógico e menos estruturado, pois visa o desenvolvimento da 

autonomia dos alunos. Por outro lado, se a opção for por uma abordagem behaviorista de 

ensino, o processo de aprendizagem é realizado por meio de instrução programada 

controlada pelos professores, pois tem como objetivo dificultar o desenvolvimento da 

autonomia dos alunos (KEEGAN, 1993). Em concordância com esse ponto de vista, a 

autonomia é uma alternativa para a redução da distância transacional entre os professores, 

alunos e tutores (TORI, 2010). 

De acordo com esse contexto, a teoria procura verificar como essas variáveis se 

interagem para aumentar ou diminuir a distância transacional, sendo considerada como um 

sentimento de conectividade que descreve a eficiência das interações que procuram reduzir 

a lacuna na comunicação em relação ao diálogo e a experiência do aprendizado (MOORE, 

1993). É importante ressaltar que das “interrelações entre o diálogo e a estrutura do 

programa decorre a maior ou a menor autonomia dos alunos” (GONÇALVES, 2013). A 

figura 8 mostra a relação entre o diálogo, a autonomia dos alunos e a estrutura de um 

determinado programa. 
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Figura 8: Relação entre o diálogo, a autonomia dos alunos e a estrutura de um determinado 

programa 

 

 

Fonte: Moore (2007) 

 

De acordo com esse contexto, o nível de autonomia exigido dos alunos é ampliado 

na medida em que diminui a distância transacional. A autonomia pode ser considerada 

como uma relação de ensino e aprendizagem na qual os objetivos, as experiências de 

aprendizagem e as decisões de avaliação do programa podem ser determinados pelos 

alunos. Portanto, os alunos não desenvolvem a autonomia se o curso for estruturado com 

um mínimo de diálogo e consequentemente, aumentando a distância transacional. 

Por exemplo, o estudo conduzido por Burgess (2006) examinou as relações 

existentes entre a satisfação de alunos matriculados em cursos na modalidade a distância 

com dois componentes da teoria da distância transacional relacionados com a autonomia 

dos alunos e com os seus diálogos com os professores. Os resultados desse estudo mostram 

uma mudança no processo de ensino e aprendizagem, que deixa de ser centrado nos 

professores e passa a ser centrado nos alunos. A alteração nesse processo educacional 

ocorreu por causa das interações que promovem a autonomia dos alunos por meio da 

diminuição de sua distância transacional com os professores. 
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Em outro estudo, Shearer (2009) propôs a definição conceitual de diálogo para 

ambientes virtuais de aprendizagem baseado na teoria da distância transacional de Moore 

(1993). Os resultados desse estudo mostram que os diálogos auxiliam os alunos a 

desenvolverem a sua autonomia quando os cursos são estruturados para diminuírem a 

distância transacional que ocorrem nos ambientes virtuais de aprendizagem.  

Similarmente, um dos principais objetivos do estudo realizado por Force (2004) foi 

examinar as relações entre os indicadores da Teoria da Distância Transacional como o 

diálogo, a estrutura e a autonomia no contexto de conferências assíncronas mediadas por 

computadores. Outro objetivo estava relacionado com o exame desses indicadores como o 

sucesso dos alunos em salas de aula que utilizam as conferências como meio de 

comunicação. Os resultados desse estudo mostram que a frequência do diálogo auxilia na 

diminuição da distância transacional, estando consistente com os pressupostos das teorias 

da Interação e da Distância Transacional. 

De acordo com essa discussão, as teorias da Interação e da Distância Transacional 

procuram utilizar as tecnologias da informação e comunicação na estruturação de cursos, 

que prioriza o processo educacional interativo e centrado nos alunos. Nesse processo 

educacional, a distância transacional é considerada como um fenômeno pedagógico e não 

apenas uma questão geográfica, pois procura investigar a influência que essa distância 

exerce no ensino e aprendizagem dos conteúdos das disciplinas da matriz curricular, na 

elaboração das atividades propostas e na organização e gerenciamento do programa 

educacional por meio da interação (MOORE e KEARSLEY, 2007) entre os participantes 

do processo educacional. 
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CAPÍTULO II 

UMA FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA BASEADA 

NA METODOLOGIA DO ESTUDO MISTO 

 

Para a condução dessa pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica para o 

levantamento de informações na literatura específica relacionadas com a problemática 

deste estudo. Assim, foi elaborada uma lista composta pela seleção das principais 

tendências atuais para o ensino de conteúdos geométricos relacionados com a utilização da 

geometria dinâmica para a educação na modalidade a distância. 

Tendo em vista que essa modalidade de educação depende das tecnologias de 

comunicação e informação para que possa se desenvolver adequadamente, alguns 

instrumentos de coleta de dados foram utilizados a partir das ferramentas de interatividade 

disponibilizadas na plataforma Moodle. 

A autorização para a condução dessa pesquisa foi realizada junto à Direção do 

Centro de Educação Aberta e a Distância (Anexo I), à Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia (Anexo II) e também com a autorização do professor que 

leciona a disciplina EAD285-Ensino e Aprendizagem de Matemática III, relacionada aos 

conteúdos da Geometria Plana (Anexo III). O projeto de pesquisa desta dissertação foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da universidade, pois atendeu todos os 

requisitos e exigências desse comitê conforme Parecer Consubstanciado do CEP sob 

protocolo n. 483.318, de 09 de dezembro de 2013. 

 

2.1.     Contexto Escolar 

Na Universidade Federal onde esta pesquisa foi realizada, existem os cursos de 

Licenciatura em Geografia, Matemática e Pedagogia e o Bacharelado em Administração 

Pública, na modalidade a distância, que são oferecidos pelo Centro de Educação Aberta e 

a Distância (CEAD). Nessa universidade, o ensino na modalidade a distância surgiu 

quando o 
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(...) Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD), foi 

institucionalizado em 12 de abril de 2000 pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE) que instituiu a Pró-Reitoria de 

Extensão, como órgão responsável pela administração e 

coordenação didático-pedagógica dos Programas e Projetos de 

EAD (...). Em dezembro de 2003, o NEAD foi reconhecido pelo 

Conselho Universitário da (...) [da universidade] como uma 

unidade acadêmica, aprovando-se a criação do Centro de Educação 

Aberta e a Distância (CEAD) (DUTRA, 2011, p. 64). 

 

Assim, o contexto escolar escolhido é composto por uma turma de alunos de 

reoferta
9
, de diversos períodos do Curso de Licenciatura em Pedagogia, do Centro de 

Educação Aberta e a Distância (CEAD) de uma Universidade Federal do estado de Minas 

Gerais. Esses alunos cursaram a disciplina EAD285-Ensino e Aprendizagem de 

Matemática III com a carga horária de sessenta horas e quatro créditos, com a duração de 

dezesseis semanas. 

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da plataforma Moodle foi a ‘sala de 

aula’ utilizada para o desenvolvimento dos conteúdos dessa disciplina por meio da 

utilização do GeoGebra. Esse software providenciou uma conexão entre a manipulação 

geométrica simbólica e as capacidades de visualização de seu contexto algébrico e de sua 

variabilidade dinâmica (HOHENWARTER e JONES, 2007). 

A plataforma Moodle propicia aos professores postarem o conteúdo de suas 

disciplinas, bem como as atividades a serem desenvolvidas pelos alunos. Normalmente, os 

conteúdos são elaborados pelos professores por meio de textos, links das videoaulas, 

videoconferências, webconferências e pelo envio de tarefas. Os alunos visualizam as aulas 

e as atividades propostas, podendo a qualquer momento postarem as suas dúvidas, 

comentários e ideias através da utilização de várias ferramentas que a plataforma oferece, 

como o envio de mensagens, atividades e tarefas, os fóruns e os chats marcados com 

antecedência (MOORE e KEARSLEY, 2007). 

Contudo, para que se tenha uma comunicação efetiva, os tutores presenciais e a 

distância atuam como intermediários entre os alunos, os professores e os conteúdos 

                                                           
9
Os alunos que estão em dependência em uma determinada disciplina são matriculados em polos de reoferta 

para facilitar o trabalho pedagógico dos professores, que podem utilizar estratégias diferenciadas para 

melhorar o desempenho desses alunos. Convém ressaltar que, de acordo com regras da UAB, os alunos 

matriculados em disciplinas de reoferta somente possuem a assistência dos tutores a distância e dos 

professores. 
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disponibilizados por meio do acesso à plataforma para que mantenham ativa a interação no 

ambiente virtual de aprendizagem. 

 

2.2.      Participantes da Pesquisa 

Os participantes desta pesquisa são alunos que estiveram em dependência na disciplina 

EAD285-Ensino e Aprendizagem de Matemática III, cujo programa curricular é composto por 

conteúdos de geometria plana e espacial. os alunos cursaram a disciplina no segundo semestre 

letivo de 2013, que se iniciado em 25 de novembro de 2013 e finalizado em 07 de abril de 2014. 

Como a disciplina foi reofertada para alunos que possuíam baixo índice de aproveitamento 

e que a cursaram uma ou mais vezes, a turma foi composta por 56 alunos matriculados em treze 

polos de apoio presencial localizados nos estados da Bahia e Minas Gerais. No entanto, 39 (69,6%) 

alunos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice I), tornando-

se participantes deste estudo. O Quadro 1 mostra a distribuição dos participantes em cada um dos 

treze polos para os quais a disciplina EAD285 foi oferecida no semestre letivo de 2013/2. 

Quadro 1: Distribuição dos participantes por polo 

Polo  Alunos Matriculados Alunos Participantes 

Alterosa – MG 1 0 

Araguari – MG  9 6 

Dias D’Ávila – BA 4 2 

Divinolândia de Minas – MG 7 3 

Esplanada – BA 2 2 

Ipatinga – MG 3 1 

Itanhém – BA 3 0 

João Monlevade – MG 12 11 

Lagamar – MG 6 6 

Lagoa Santa – MG 5 4 

Mata de São João – BA 2 2 

Sete Lagoas – MG 1 1 

São Sebastião do Passé – BA  1 1 

TOTAL 56 39 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Participaram desse estudo, 4 (10,3%) participantes do gênero masculino, 

identificados por B1, B2, B3 e B4 e 35 (89,7%) participantes do gênero feminino, 

identificadas por A1, A2, ..., A35. A idade dos participantes apresentou uma variação de 20 a 

69 anos, sendo a mais jovem com 21 anos, enquanto que a mais idosa possuía 62 anos. 

Como a pesquisa foi realizada com uma turma de alunos em reoferta matriculados 

em treze polos em dois estados, houve a necessidade de realizar o levantamento de dados 

específicos para melhor compreensão dos participantes desse estudo como, por exemplo, a 

idade de cada um dos participantes, a obtenção de informações sobre a distância entre a sua 

residência até o polo e o tempo em que os participantes estiveram parados em relação aos 

estudos, bem como outras informações relacionadas à caracterização dos participantes. 

Dessa maneira, o Quadro 2 mostra a idade dos participantes desta pesquisa, a partir a 

utilização de intervalos. 

Quadro 2: Idade dos participantes da pesquisa 

Idade dos Alunos 

(Anos) 

Número de Alunos Porcentagem 

De 20 a 29 11 28,2% 

De 30 a 39 13 33,3% 

De 40 a 49 10 25,6% 

De 50 a 59 4 10,3% 

De 60 a 69 1 2,6% 

TOTAL 39 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, o Quadro 3 mostra a distância, em quilômetros, dos participantes 

deste estudo ao polo de apoio presencial no qual estudam. 

 

 

 

 



72 

 

Quadro 3: Distância da residência de cada participante ao polo de apoio presencial 

Distância da Residência 

ao Polo (km) 

Número de Alunos Porcentagem 

De 0 a 29 27 69,2% 

De 30 a 59 8 20,5% 

De 60 a 89 1 2,6% 

De 90 a 119 1 2,6% 

De 120 a 159 2 5,1% 

TOTAL 39 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O Gráfico 1 mostra o tempo (em anos) em que os participantes dessa pesquisa 

ficaram afastados dos estudos. 

 

Gráfico 1: Tempo (em anos) em que os participantes ficaram afastados dos estudos 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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O Gráfico 2 mostra que dezesseis (41,0%) participantes têm dificuldade para se 

locomoverem de casa até ao polo de apoio presencial e vice-versa. Por exemplo, doze 

(30,8%) participantes relataram que o maior problema para a locomoção até o polo está 

relacionado ao transporte. Nesse sentido, a participante A30 afirmou que “moro na mesma 

cidade em que fica o polo, porém na zona rural, distante da sede em 15 km, a maior 

dificuldade é o transporte”. Por outro lado, 23 (59%) participantes afirmaram que não 

possuem problemas relacionados à sua locomoção até o polo de apoio presencial.  

 

Gráfico 2: Dificuldade dos participantes para se locomoverem  até o polo de apoio 

presencial 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Complementando as informações fornecidas pelo Gráfico 2, o Quadro 4 apresenta 

os demais problemas relacionados às dificuldades encontradas pelos participantes para se 

locomoverem ao polo de apoio presencial no qual estão matriculados. Por exemplo, outro 

problema destacado está relacionado a cuidar dos filhos. Assim, a participante A16 relata 

que “tenho um bebê de sete meses, o qual, às vezes, não tenho com quem deixar”. 
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Quadro 4: Problemas relatados pelos participantes para se locomoverem ao polo de apoio 

presencial 

Problemas de Locomoção 

ao polo de apoio presencial 

Número 

de alunos 

Porcentagem 

Transporte 12 30,8% 

Incompatibilidade de horário 1 2,6% 

Cuidar dos filhos 3 7,7% 

TOTAL 16 41,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O Gráfico 3 mostra os principais objetivos que os participantes deste estudo relataram para 

escolha do Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância. Por exemplo, dezenove 

(48,7%) afirmaram que o principal objetivo é a realização profissional. A participante A4 explicou 

que “me interesso pela área por gostar de ler e ter contato com as crianças e também por ter acesso 

às informações que são de fundamental importância na minha realização profissional”, enquanto a 

participante A9 ressaltou que “tenho como objetivo exercer minha profissão com excelência”. Por 

outro lado, dezesseis (41,0%) afirmaram que têm interesse pela área enquanto que quatro (10,3%) 

participantes comentaram que o principal motivo são as condições de trabalho.  

 

Gráfico 3: Objetivos relatados pelos participantes para 

escolherem o Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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O Gráfico 4 mostra que 29 (74,0%) participantes estão cursando um curso superior 

pela primeira vez. Com relação a esse questionamento, dez (26,0%) informaram que estão 

cursando novamente um curso de graduação, sendo que os cursos anteriormente estudados 

foram Serviço Social, Nutrição e Letras. Por outro lado, atualmente, somente o participante 

B1 relatou estar cursando o Curso de Pós Graduação em Educação Empreendedora 

simultaneamente ao Curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância. 

Gráfico 4: Primeiro curso Superior 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

A caracterização dos participantes deste estudo é um elemento importante para as 

etapas de análise e interpretação dos dados, pois fornece informações que auxiliarão a 

professora-pesquisadora na resposta ao questionamento dessa pesquisa. 

 

2.3. Design da Pesquisa 

Para a condução desta pesquisa, foi utilizada a metodologia denominada de Estudo 

do Método Misto (Mixed Methods Study), uma vez que a utilização dos métodos 

quantitativo e qualitativo por meio de suas combinações facilita a coleta, análise e 

interpretação dos dados (CRESWELL e PLANO CLARK, 2007), podendo também servir 

como orientação metodológica para futuros estudos em Educação Matemática. 
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Dessa maneira, considerando-se os instrumentos de coleta de dados que foram 

empregados durante a realização deste estudo, utilizou-se o design de pesquisa QUAL + 

QUAN, pois ambas as abordagens (qualitativa e quantitativa) são necessárias e 

complementares (MINAYO e SANCHES, 1993). Nesse direcionamento, o Método do 

Estudo Misto é importante, porque permite uma visão holística dos resultados que serão 

obtidos nessa pesquisa. Nesta pesquisa, a terminologia QUAL + QUAN significa que as 

duas abordagens foram trabalhadas concorrentemente (simultaneamente), não havendo o 

domínio de uma abordagem sobre a outra. O símbolo de adição indica que o método 

qualitativo e quantitativo foram implementados simultaneamente durante a coleta, a análise 

e a interpretação dos dados (CRESWELL e PLANO CLARK, 2007).  

Essa abordagem também permitirá uma complementaridade dos dados coletados e 

analisados para a obtenção de informações completas e complexas em relação às 

informações que serão levantadas durante a realização deste estudo (ROSA, 2010), o que 

não seria possível se houvesse aqui somente a utilização de um desses métodos de 

pesquisa. 

Assim, tal abordagem investigativa foi utilizada desde o início da pesquisa, em 

todas as etapas necessárias para a sua elaboração, ou seja, na confecção dos instrumentos 

de coleta de dados, na organização das atividades propostas no registro documental, 

relacionadas aos conteúdos de Geometria Plana, na construção das questões orientadoras 

dos questionários e grupos focais e também na análise e interpretação de dados. 

 

2.4. Triangulação dos Dados 

A triangulação dos dados pode ser definida como uma estratégia de pesquisa 

baseada na utilização de diversos métodos para investigação de um mesmo fenômeno 

(VERGARA, 2004). Nesse sentido, esse tipo de triangulação se refere à convergência ou 

corroboração de dados relacionados com uma mesma problemática (ROSA, 2010). Ou 

seja, a triangulação é um dos tipos de análise de dados sugeridos para o estudo do método 

misto (CRESWELL e PLANO CLARK, 2007). 

Para este estudo, a professora-pesquisadora também optou por utilizar a 

triangulação teórica (PATTON, 1990; VERGARA, 2004) visando analisar e comparar as 

diversas perspectivas teóricas relacionadas com a problemática dessa pesquisa. Assim, esse 
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tipo de triangulação utiliza mais do que um arcabouço teórico para guiar a conceitualização 

do estudo e a interpretação dos dados, objetivando verificar a convergência das teorias 

estudadas (DRIESSNACK, SOUSA e MENDES, 2007). 

Portanto, durante a análise dos dados, a triangulação auxiliou a professora-

pesquisadora a “comparar e contrapor diretamente resultados estatísticos quantitativos com 

os resultados qualitativos” (CRESWELL e PLANO CLARK, 2007, p.62) para a 

determinação de resultados a serem validados durante o processo analítico dessa pesquisa. 

Como, no presente estudo, a triangulação foi utilizada para garantir a complementaridade 

dos dados qualitativos e quantitativos, três fontes de triangulação de dados e três fontes de 

triangulação teórica foram utilizadas para a análise e interpretação dos dados coletados por 

meio dos instrumentos de coleta. 

Nesse contexto, os dados serão triangulados com a utilização dos questionários I e 

II, dos grupos focais, fóruns de discussão e diário de campo e também com a utilização das 

atividades constantes no registro documental, elaboradas com os conteúdos da Geometria 

Plana e através da utilização do software de geometria dinâmica GeoGebra. A triangulação 

teórica foi realizada por meio do estudo das teorias da Mediação (VYGOTSKY, 1996), da 

Interação à Distância (MOORE e KEARSLEY, 2007) e da Distância Transacional 

(MOORE, 1993), propostas para a fundamentação teórica desse estudo. 

Por meio da triangulação, os dados quantitativos e qualitativos foram analisados 

para que a professora-pesquisadora obtivesse resultados confiáveis e válidos (PATTON, 

1990) para a interpretação das informações coletadas durante a condução deste estudo. 

Assim, os dados qualitativos foram quantificados para que a professora-pesquisadora 

pudesse elaborar a análise concorrente ou simultânea, facilitando a comparação entre os 

dados coletados e proporcionando uma compreensão mais profunda da problemática deste 

estudo por meio das informações obtidas durante a condução dessa pesquisa (CRESWELL 

e PLANO CLARK, 2007). 

 

2.5. Instrumentalização para a Coleta de Dados 
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Para a condução desse estudo, foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta 

de dados
10

: 

 Questionários I e II; 

 Diário de Campo com Registro de Observações; 

 Registro Documental de Aulas Compostas por Atividades Desenvolvidas com a 

Utilização do Software Dinâmico GeoGebra; 

 Fóruns de Discussão; 

 Grupos Focais. 

 

Os dados obtidos por meio desses instrumentos de coleta visaram auxiliar a 

professora-pesquisadora na obtenção da resposta à questão de pesquisa deste estudo: 

“Quais contribuições a utilização do software GeoGebra pode oferecer para a 

aprendizagem de conteúdos da Geometria Plana na Educação a Distância (EAD) com a 

utilização de construções e demonstrações realizadas por Euclides para os alunos de um 

Curso de Licenciatura em Pedagogia?” 

Dessa maneira, descrevem-se, brevemente, os objetivos e as finalidades dos 

instrumentos que foram desenvolvidos para a coleta de dados desse estudo. 

 

2.5.1.  Questionários 

Foram aplicados dois questionários para a obtenção de dados que possam auxiliar a 

professora-pesquisadora na análise da problemática desse estudo. A importância da 

utilização dos questionários para esta pesquisa está relacionada à sua flexibilidade, pois 

esse tipo de instrumento permite a coleta de dados qualitativos e quantitativos (ROSA, 

2010). Os questionários foram aplicados via plataforma Moodle por meio de sua postagem 

em um link específico no AVA. A Figura 9 ilustra o link para visualização de envio dos 

questionários na plataforma Moodle. 

 

                                                           
10

Ressalta-se que o método de estudo misto requer a utilização de vários instrumentos de coleta de dados para 

que se obtenham informações qualitativas e quantitativas para que os resultados obtidos durante a condução 

da pesquisa sejam melhores interpretados. O objetivo dessa abordagem é validar os resultados obtidos nesse 

estudo por meio da triangulação dos dados e das teorias discutidas na fundamentação teórica abordada na 

revisão de literatura. 



79 

 

Figura 9: Link para visualização de envios dos questionários na plataforma Moodle 

Fonte: Arquivo da plataforma Moodle 

 

2.5.1.1. Questionário I (Apêndice II) 

O Questionário foi composto por dez questões (cinco abertas e cinco fechadas). O 

objetivo da elaboração dessas questões foi traçar um perfil geral dos participantes da 

pesquisa, bem como obter informações relacionadas aos conhecimentos que possuem sobre 

os conteúdos da Geometria Plana. 

A escolha de questões fechadas ocorreu porque são de fácil codificação, otimizando 

a preparação e a análise dos dados (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2003). Por outro 

lado, a opção por questões abertas ocorreu, pelo fato de, apesar de serem mais difíceis de 

serem respondidas, catalogadas, analisadas e interpretadas, oferecem aos participantes 

liberdade para responderem aos questionamentos solicitados com mais relevância 

(ROSA,2010). 
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2.5.1.2. Questionário II (Apêndice III) 

Esse questionário foi composto por seis questões (três abertas e três fechadas), 

apresentando como objetivo a obtenção de informações sobre a utilização de softwares 

dinâmicos, como o GeoGebra, relacionados com o ensino e a aprendizagem de conteúdos 

da Geometria Plana na modalidade a distância. 

 

2.5.2. Diário de Campo com Registro de Observações (Apêndice IV) 

O diário de campo será composto por informações obtidas a partir das observações 

realizadas durante o processo de coleta de dados, as quais estavam relacionadas à resolução 

das atividades propostas no registro documental e também à participação dos participantes 

deste estudo nos fóruns de discussão no AVA e nos grupos focais. 

Assim, durante realização das atividades propostas, as discussões ocorridas nos 

fóruns e a condução das atividades do grupo focal, a professora-pesquisadora anotou os 

detalhes comportamentais e atitudinais dos participantes, os quais contiveram informações 

importantes para auxiliá-la na análise e na interpretação dos dados coletados por meio 

desses instrumentos (BARENETT, 2002). 

 

2.5.3. Registro documental de aulas compostas por atividades desenvolvidas com a 

utilização do Software GeoGebra (Apêndice V) 

Os registros documentais podem ser considerados documentos que possuem 

informações importantes que auxiliam os pesquisadores a tomarem decisões e a 

registrarem os tópicos de interesse da instituição educacional e dos participantes 

pesquisados. Dessa maneira, qualquer informação escrita, objeto ou fato registrado 

materialmente é suscetível de ser utilizado para estudos ou investigações. 

De acordo com esse contexto, a análise do registro documental pode ser 

considerada uma exploração sistemática de documentos escritos pelos participantes da 

pesquisa. Os documentos do registro documental podem incluir exercícios, atividades, 

provas, exames, atas de reuniões, documentos de políticas educacionais, registros públicos, 

meios de comunicação, documentos particulares, biografias e documentos visuais como 

áudios, filmes, vídeos e fotografias (LEEDY e ORMROD, 2001). 
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A partir, então, da aplicação dos questionários, foi realizada uma análise das 

considerações apresentadas pelos participantes da pesquisa em relação aos conteúdos da 

Geometria Plana e à utilização do software dinâmico GeoGebra como ferramenta para o 

ensino e aprendizagem na modalidade a distância. Assim, as atividades propostas para tais 

conteúdos, a partir da utilização do software dinâmico GeoGebra, foram baseadas nas 

respostas dadas pelos participantes aos questionários I e II, que auxiliaram na elaboração 

das atividades propostas no registro documental do presente estudo. 

 

2.5.4.   Fóruns de Discussão 

O fórum de discussão é uma ferramenta disponível na plataforma Moodle, a partir 

da qual os alunos podem publicar mensagens, elaborar perguntas, sugerir ideias, manter-se 

informados a respeito de atividades e tarefas da disciplina e responder questionamentos dos 

colegas, tutores ou professores. Dessa maneira, o fórum de discussão é o espaço em que os 

participantes do estudo puderam trocar idéias, pois tal ferramenta tem a vantagem de 

propiciar a comunicação assíncrona, permitindo o acesso à plataforma da disciplina, de 

acordo com a necessidade de cada um (ANDERSON e KANUKA, 1998). 

Considerados, portanto, um meio de comunicação assíncrona, os fóruns de 

discussão permitem que os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem possam 

efetuar os seus registros e ler os registros de seus colegas, tutores e professores. Esse 

espaço interativo é importante, pois todas as mensagens ficam registradas no AVA e, a 

qualquer momento, podem ser resgatadas. Esse aspecto permite que os fóruns de discussão 

se transformem em um importante ambiente virtual de aprendizagem colaborativa 

(ANDERSON e KANUKA, 1998). 

Por exemplo, no Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), Dutra (2011) investigou as contribuições da resolução de problemas 

em ambientes virtuais de aprendizagem para os alunos na modalidade a distância. A 

interpretação dos resultados dessa pesquisa, que foram coletados a partir da análise dos 

dados coletados em fóruns mostrou que esse 

(...) trabalho proporcionou a aprendizagem de conteúdos específicos de 

Matemática [como a geometria], principalmente alguns que os alunos 

conheciam, mas em que persistiam dúvidas, sanadas em discussões nos 

fóruns, (…) permitiu que os alunos refletissem sobre sua prática 
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profissional, modificando a postura na sala de aula, como professor 

(DUTRA, 2011, p. 7). 

 

Neste estudo, os fóruns de discussão foram elaborados para que a professora-

pesquisadora pudesse efetuar o levantamento das dúvidas surgidas durante as aulas para 

que houvesse condições de analisar os possíveis benefícios e dificuldades em relação às 

atividades desenvolvidas com os participantes. Essa abordagem permitiu a troca de 

informações entre os participantes, a professora-pesquisadora e os tutores a distância sobre 

o aprendizado de conteúdos de Geometria Plana a partir da utilização do software 

dinâmico GeoGebra.  

 

2.5.5.   Grupos Focais (Apêndice VI) 

O grupo focal pode ser considerado um instrumento de coleta de dados qualitativo. 

Um dos principais objetivos do grupo focal é discutir sobre as crenças e as experiências 

dos componentes do grupo, pois tem como objetivo o esclarecimento e a obtenção de 

informações mais precisas sobre determinados tópicos abordados durante a coleta de dados 

(BARENETT, 2002). O número de participantes no grupo focal pode variar, já que 

depende do objetivo dos pesquisadores. Contudo, é importante salientar que o número de 

participantes no grupo focal tenha uma variação de seis a oito ou de oito a doze alunos 

(LEWIS, 2000). 

Para este estudo, foram organizados dois grupos focais, sendo o primeiro realizado 

presencialmente no polo de João Monlevade
11

, MG, no dia 08 de fevereiro de 2014, que 

possui 12 alunos matriculados, sendo que sete deles participaram desta atividade. O 

segundo grupo focal foi realizado por meio de webconferência para os polos de Araguari, 

com seis alunos (participação de quatro deles), e de Lagamar, com seis alunos (e nenhuma 

participação), no dia 13 de fevereiro de 2014, com o intuito de sanar dúvidas que ainda 

ficaram pendentes a respeito da análise de dados coletados nos questionários e nos fóruns 

de discussão. O guia de entrevista para os componentes do grupo focal foi composto por 

questionamentos que orientaram a professora-pesquisadora na condução dessas discussões. 

                                                           
11

Este polo foi escolhido para a realização do grupo focal por possuir o maior número de alunos matriculados 

na disciplina EAD285 em relação aos demais polos.  
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Esse guia conteve dez questões abertas baseadas nas respostas dadas pelos participantes 

aos questionamentos dos questionários I e II e resolução das aulas propostas no registro 

documental. 

 

2.6.      Procedimentos Metodológicos 

Primeiramente, foi enviada a solicitação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice I) via plataforma aos participantes deste estudo para 

autorização e realização da pesquisa. O termo foi impresso nos polos pelos participantes, 

assinado, escaneado e postado na plataforma MOODLE em um link de envio específico 

para posterior conferência. Dos 56 (100,0%) TCLEs enviados, 39 (68,4%) foram 

retornados com assinatura, autorizando a participação no presente estudo. 

Posteriormente, foram aplicados, um de cada vez, os dois questionários da 

pesquisa, com prazo de dez dias para a devolução de cada um desses instrumentos, que 

foram postados na plataforma Moodle. Após o levantamento e análise dos dados dos 

questionários, o primeiro grupo focal foi realizado presencialmente no polo de João 

Monlevade, MG, no dia 08 de fevereiro de 2014. com a participação de sete participantes. 

O segundo grupo focal foi realizado no dia 13 de fevereiro de 2014, via webconferência 

com dois polos distintos, Araguari, MG, com quatro participantes e João Monlevade, MG, 

com um participante. A realização desses grupos focais teve como objetivo o levantamento 

dos elementos que pudessem gerar dificuldades para a aprendizagem de conteúdos da 

Geometria Plana. Outro objetivo importante foi sanar as dúvidas relacionadas às respostas 

obtidas nos demais instrumentos de coleta de dados para a verificação das possíveis 

alterações necessárias à preparação de aulas que favorecessem o ensino e aprendizagem de 

conteúdos da Geometria Plana por meio da utilização do software dinâmico GeoGebra. 

Posteriormente, foram elaboradas e conduzidas dez atividades do registro 

documental compostas por quinze aulas, sendo que sete dessas atividades foram realizadas 

no AVA por meio da plataforma Moodle enquanto que uma atividade foi realizada 

presencialmente no polo de João Monlevade, por ser o polo com maior número de 

participantes (doze). Essa atividade foi gravada e posteriormente postada na plataforma 

Moodle para o acesso e a visualização dos demais polos. 
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As atividades que compuseram o registro documental foram baseadas nas 

construções e demonstrações extraídas de algumas das principais proposições dos seis 

primeiros livros de Os Elementos de Euclides (Apêndice 6) cujos conteúdos se relacionam 

com a geometria plana elementar. As atividades propostas realizadas no software 

GeoGebra foram postadas na plataforma Moodle e enviadas por meio de um link 

específico de envio. O AVA também continha um texto explicativo para auxiliar os 

participantes desse estudo no desenvolvimento dessas atividades. O Quadro 5 apresenta as 

atividades desenvolvidas durante a condução do trabalho de campo deste estudo. 

 

Quadro 5: Atividades desenvolvidas durante a condução do trabalho de campo 

 

Data Quantidade 

de Aulas 

Título da Atividade Objetivos 

05/01/2014 01 
Apostila Software 

GeoGebra 

Ensinar os procedimentos necessários para os 

alunos trabalharem com o GeoGebra. 

13/01/2014 01 
Construção de um 

Triângulo Equilátero 

Construir um triângulo eqüilátero a partir de 

um segmento de reta dado. Diferenciar 

triângulo eqüilátero, isósceles e escaleno. 

27/01/2014 01 
Ângulos Opostos pelo 

Vértice 

Reconhecer os ângulos opostos pelo vértice 

como congruentes. Reconhecer os ângulos 

adjacentes como suplementares. 

03/02/2014 

 
02 

Atividades Propostas 

(Postagem na plataforma 

até 08/03/2014) 

Realizar atividades contextualizadas 

envolvendo construção de triângulo eqüilátero 

e ângulos opostos pelo vértice. 

08/02/2014 03 O Software GeoGebra 

Apresentar o software, para que os alunos 

possam visualizar a interface do programa, 

aprendendo a utilizar as principais ferramentas 

para a aprendizagem de conteúdos da 

geometria. Construir pontos, retas e figuras 

planas.  
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Quadro 5 (continuação): Atividades desenvolvidas durante a condução do trabalho de campo  

 

Data 
Quantidade 

de Aulas 
Título da Atividade Objetivos 

17/02/2014 01 

Ângulo Exterior a um 

Triângulo 

Mostrar que o ângulo exterior a um 

triângulo é maior do que cada um dos 

interiores que não seja o adjacente ao 

exterior. Compreender o Teorema do 

Ângulo Externo. 

03/03/2014 01 

Ângulos Compreendidos 

entre Retas Paralelas 

Cortadas por uma 

Transversal 

Verificar que caso uma reta intercepte duas 

retas formando os ângulos alternos iguais 

entre si, as retas são paralelas. Reconhecer 

os ângulos congruentes e os ângulos 

suplementares em duas retas paralelas 

quando cortadas por uma transversal. 

24/02/2014 02 Atividades de Interação 

Desenvolver atividades relacionadas com o 

ângulo exterior a um triângulo e ângulos 

compreendidos entre retas paralelas 

cortadas por uma transversal, com a 

utilização do software GeoGebra 

25/03/2014 02 

Avaliação Formativa 

Final: GeoGebra 

(Postagem na plataforma 

até 05/04/2014) 

Verificar o desenvolvimento dos alunos na 

utilização do GeoGebra. 

27/03/2014 01 

Como transportar uma 

figura elaborada no 

GeoGebra para o Word 

Salvar a figura elaborada no GeoGebra em 

uma pasta do computador no formato .png 

e buscá-la para um programa desejado. 

 

TOTAL 

 

10 atividades e 15 aulas 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por exemplo, a Figura 10 mostra a disponibilização para o acesso de uma dessas 

aulas na plataforma Moodle, que contém uma apostila de utilização do software GeoGebra. 
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Figura 10: Acesso da Apostila do Software GeoGebra 

 

 

Fonte: Arquivo da plataforma Moodle 

 

Os fóruns de discussão foram utilizados para que os participantes deste estudo 

discutissem sobre a resolução das atividades propostas após cada aula, por meio dos quais 

foram extraídas as informações necessárias à análise dos dados coletados durante a 

condução das atividades. 

Os grupos focais foram realizados com o objetivo de sanar as dúvidas geradas nos 

questionários I e II. O primeiro grupo focal ocorreu presencialmente no polo de João 

Monlevade, no dia 08 de Fevereiro de 2014, enquanto o segundo grupo focal ocorreu por 

meio de webconferência, no dia 13 de Fevereiro de 2014, nos polos de João Monlevade, 

MG e Araguari, MG, por conterem maior número de participantes matriculados na 

disciplina EAD285. No primeiro grupo focal, participaram sete (58,3%) dos doze (100%) 

participantes do polo de João Monlevade, MG. No segundo grupo focal, participaram 

quatro (66,7%) dos seis (100%) participantes do polo de Araguari, MG. Esse grupo focal 

também teve a participação de uma aluna do polo de João Monlevade, MG. 

No dia 08 do mês de fevereiro, foi realizada uma aula presencial no polo de João 

Monlevade, MG, pois havia maior quantidade de alunos matriculados na disciplina. Nesse 

direcionamento, a professora-pesquisadora deslocou-se até o polo de João Monlevade, 
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junto ao professor da disciplina, para a realização daquela aula, visando reforçar, nos 

participantes, a utilização do software GeoGebra para a aprendizagem de conteúdos 

geométricos a partir de construções e demonstrações extraídas dos seis primeiros livros de 

Os Elementos de Euclides. Nesse encontro, participaram sete (58,3%) dos doze (100%) 

alunos participantes matriculados nesse polo. Por meio dessa aula, foram enfatizadas 

algumas noções sobre determinados conteúdos da Geometria Plana Euclidiana. Foram 

também detalhadas as noções básicas para a utilização do software GeoGebra, escolhido 

para o desenvolvimento das atividades propostas durante a condução deste estudo. 

A professora-pesquisadora elaborou quatorze questões contextualizadas, as quais 

foram distribuídas em quatro atividades (Apêndice 4), com o objetivo de auxiliar a 

aprendizagem de conteúdos geométricos por meio de situações-problema em que os alunos 

pudessem praticar a utilização do software GeoGebra. Para que houvesse um 

acompanhamento mais efetivo por parte da professora-pesquisadora, o professor da 

disciplina realizou a montagem de quatro fóruns de discussões de modo que os 

participantes pudessem questionar, analisar e discutir sobre as suas dúvidas. Nesses fóruns, 

ocorreram discussões sobre a utilização do GeoGebra, bem como sobre a maneira de 

aprender conteúdos de geometria plana por meio da utilização desse software dinâmico. O 

professor da disciplina, a professora-pesquisadora e a tutora a distância participaram das 

discussões desencadeadas nesses fóruns respondendo e sanando as dúvidas e 

questionamentos dos alunos. 

Com a utilização da plataforma Moodle, algumas situações-problema que 

envolveram conteúdos da Geometria Plana foram trabalhadas no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) para que se pudessem verificar as possibilidades e contribuições da 

metodologia para o ensino e aprendizagem dos conteúdos, na modalidade a distância, por 

meio da utilização das ferramentas disponibilizadas na citada plataforma. 

 

2.7.      Análise e Interpretação dos Dados 

Os dados coletados durante a condução desse estudo foram analisados e 

interpretados através da utilização do Método de Estudo Misto de pesquisa 

(TASHAKKORI e TEDDLIE, 2009). Assim, a análise e a interpretação desses dados serão 

realizadas a partir da utilização do design do estudo misto concorrente ou simultâneo 



88 

 

QUAN+QUAL, por meio da triangulação dos dados e ainda a partir da utilização da 

triangulação teórica. O Quadro 6 mostra o tipo de dados coletados em cada um dos 

instrumentos de coleta utilizados neste estudo. 

 

Quadro 6: Tipo de dados coletados em cada um dos instrumentos de coleta 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Na fase qualitativa, para a realização do processo de análise e interpretação, foi 

efetuada a quantificação e a categorização dos dados qualitativos por meio da elaboração 

de categorias de análise. Na fase quantitativa, a professora-pesquisadora realizou um 

estudo utilizando o método estatístico descritivo para tabular, resumir, descrever e 

organizar as respostas dos questionários e de outros instrumentos que forneceram respostas 

quantitativas. Assim, durante a análise de dados, a abordagem qualitativa forneceu o 

suporte necessário para a abordagem quantitativa e vice-versa. A utilização da combinação 

desses métodos de pesquisa teve como objetivo buscar resultados melhores, em termos de 

qualidade, para responder à questão de investigação por meio da integração das duas 

abordagens de pesquisa científica (CRESWELL, 2003). 

 

2.7.1.   Análise e Interpretação dos Dados por meio da Produção de Informação 

Os dados podem ser considerados como um conjunto de códigos que tomados 

isoladamente não transmitem conhecimento, pois não contém significados intrínsecos. De 

acordo com esta perspectiva, os dados são uma sequência de símbolos quantificados ou 

quantificáveis, que não possuem significados, podendo ser totalmente descritos por meio 



89 

 

de representações formais e estruturais (SELTZER, 2002). Contudo, ressalta-se que, 

frequentemente, os dados não possuem significados inerentes, pois descrevem apenas uma 

parte do fenômeno ocorrido, pois não fornecem uma fundamentação para o julgamento, 

para a interpretação ou para a tomada de decisão. Neste sentido, os dados são considerados 

como informações descontextualizadas, que estão distante do conhecimento que é 

requerido para interpretá-los e analisá-los. 

Dessa maneira, existe a necessidade de que os dados sejam processados por meio 

da análise crítica das informações que são extraídas de seus conteúdos para que possam ser 

transformados em informações úteis para a tomada de decisão. Neste caso, a informação 

constante nos dados passa a ter conexões relacionais significantes, pois torna-se  um 

“conjunto de dados com um significado, ou seja, que reduz a incerteza ou que aumenta o 

conhecimento a respeito de algo” (CHIAVENATO, 1999, p. 366). 

Os dados também podem ser considerados como artefatos que funcionam como um 

veículo para transportar a informação, que é interpretada no contexto social, político, 

ambiental, cultural e econômico (ROSKA, 2003). Nesse contexto, a informação pode ser 

considerada como um fluxo de mensagens significativas, que são transmitidas nesses 

ambientes, que tem por objetivo exercer algum impacto sobre o julgamento e o 

comportamento dos indivíduos que a recebe (NONAKA, 1994). Então, o conhecimento é a 

informação necessária para a interpretação e a análise dos dados, podendo ser 

caracterizado como a “informação em ação” (KNAPP, 1998, p. 4).  

Dessa maneira, o conhecimento integra, analisa e sumariza os dados para produzir, 

reproduzir e organizar informações úteis, relevantes e atualizadas, que são aplicadas na 

tomada de decisões para auxiliar no processo de resolução de problemas e na toma de 

decisões (TURBAN, 1992). De acordo com esse ponto de vista, o conhecimento pode ser 

considerado como uma coleção organizada de fatos, regras e conceitos heurísticos, que são 

aplicados para resolver situações-problema encontradas no cotidiano, bem como em 

pesquisas e investigações. 

Nesse direcionamento, os dados coletados durante a condução desse estudo foram 

analisados e interpretados por meio da utilização do Método de Estudo Misto de pesquisa 

(TASHAKKORI e TEDDLIE, 2009) para a obtenção de informações relevantes 

relacionadas com a problemática dessa pesquisa. Assim, a análise e a interpretação das 

informações contidas nesses dados foram realizadas a partir da utilização do design do 
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estudo misto concorrente ou simultâneo QUAN+QUAL com a utilização da triangulação 

dos dados e da triangulação teórica. 

Dessa maneira, o conhecimento obtido por meio da análise dos dados coletados 

nesse estudo pode ser considerado como um conjunto de informações que está relacionado 

com um campo especifico da experiência humana (ROSKA, 2003), sendo importante para 

o entendimento e a compreensão da problemática desse estudo. 
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CAPÍTULO III 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELOS DADOS 

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS: QUAN + QUAL 

 

Este capítulo apresenta a organização e a análise dos dados qualitativos e 

quantitativos que foram coletados por meio dos Questionários I e II postados na plataforma 

da disciplina EA285-Ensino e Aprendizagem de Matemática III no dia 16 de dezembro de 

2013 e das atividades propostas no registro documental, nos grupos focais, nos fóruns de 

discussão e no diário de campo da professora-pesquisadora. Esses instrumentos de coleta 

de dados foram desenvolvidos pela professora-pesquisadora em conjunto com o seu 

orientador, sendo elaborados de acordo com o design do estudo misto concorrente ou 

simultâneo (CRESWELL e PLANO CLARK, 2007). 

Para que os resultados e a análise das informações contidas nos dados coletados 

sejam mais bem compreendidos, este capítulo é composto pelas seções denominadas 

Apresentação e Análise das Informações Contidas nos Dados Qualitativos (QUAL) e 

Dados Quantitativos (QUAN) dos Questionários I e II, Apresentação e Análise da 

Informações Contidas nos Dados Qualitativos (QUAL) e Quantitativos (QUAN) dos 

Grupos Focais, Apresentação e Análise dos Dados Qualitativos (QUAL) e Quantitativos 

(QUAN) dos Fóruns de Discussão e Apresentação e Análise das Informações Contidas nos 

Dados Qualitativos (QUAL) e Dados Quantitativos (QUAN) das Atividades do Registro 

Documental. 

 

3.1.   Apresentação e Análise das Informações Contidas nos Dados Qualitativos 

(QUAL) e Quantitativos (QUAN) do Questionário I e II 

Os dados qualitativos e quantitativos foram coletados por meio da utilização dos 

Questionários I e II, que tinham como objetivo a obtenção de informações sobre os 

participantes da pesquisa. Foram também empregados para a elaboração das atividades 

desenvolvidas em sala de aula, que originaram as atividades propostas no registro 

documental desse estudo. 

Dessa maneira, os dados que emergiram da análise das questões propostas nesses 

questionários foram úteis tanto para a caracterização dos participantes, quanto para o 
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contexto escolar do ambiente virtual de aprendizagem a distância, na qual a pesquisa foi 

conduzida. Por meio dos dados quantitativos e qualitativos coletados nos questionários, foi 

possível determinar também algumas informações relacionadas ao ensino e à 

aprendizagem dos conteúdos da Geometria Plana e à utilização de softwares relacionados à 

disciplina. É importante enfatizar que esses questionamentos estavam diretamente 

relacionados à problemática deste estudo.  

 

3.1.1. Questionário I 

Esta seção apresenta os dados qualitativos e quantitativos coletados no questionário 

I durante a realização do trabalho de campo desse estudo. 

Por exemplo, a análise das respostas dadas ao “questionamento 5: Você gosta de 

estudar Geometria? Explicar. Especificar quais foram os conteúdos da Geometria Plana 

que você estudou no ensino fundamental e médio” mostra que 39 (100%) participantes 

responderam a essa questão, dos quais 19 (48,7%) afirmaram que gostam de estudar os 

conteúdos da Geometria Plana. Como outro exemplo, obteve-se que a participante A8 

afirma que “Sim. É uma matéria importante, que nos possibilita entender melhor o mundo 

ao nosso redor; além disso, as formas geométricas estão presentes em vários objetos, é 

interessante saber um pouco mais”. 

Por outro lado, quatorze (35,9%) participantes afirmaram que não gostam de 

estudar os conteúdos dessa área de conhecimento. Nesse sentido, a participante A13 

argumentou que: 

Não gosto. Tive uma fase complicada com relação à Matemática, 

sempre tive dificuldade, e pouco auxilio dos meus pais. No ensino 

fundamental não me lembro qual conteúdo de Geometria eu 

estudei, mas me lembro que tirei meu primeiro vermelho. Acho até 

que foi um trauma para mim. No ensino médio me lembro dos 

exercícios envolvendo polígonos, ângulos, triângulos eqüiláteros e 

etc, acredito que minha dificuldade se arrastou ao longo dos anos. 

 

Finalizando a análise, 6 (15,4%) participantes relataram que possuem uma atitude 

indiferente em relação ao ensino e aprendizagem de conteúdos relacionados à Geometria 

Plana. Por exemplo, a participante A10 afirmou que “Mais ou menos. Da forma que era 

ensinado, era sem graça e sem objetivo. Estudei o básico no fundamental e, no segundo 
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grau, não me recordo”. O gráfico 5 ilustra as respostas dadas pelos participantes à questão 

5 do questionário. 

 

Gráfico 5: Respostas dadas pelos participantes à questão 5 do Questionário I: 

Você gosta de estudar Geometria? 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Complementando as informações fornecidas pelo gráfico 5, o quadro 7 apresenta as 

explicações dos participantes com relação ao questionamento: “Você gosta de estudar 

Geometria? Explicar.” 

 

Quadro 7: Explicação dos participantes em relação a apreciação da disciplina Geometria 

Plana 

 Explicação dada pelos Participantes Participantes Porcentagem 

Ramo da matemática que pode ser estudado no dia a dia 6 15,3% 

Não gosto, pois tenho dificuldades em matemática 17 43,6% 

Permite ter noção de espaço 4 10,2% 

Oportunidade de trabalhar diversas formas, utilizando 

quantidades e cores 

2 5,1% 

Possuo um trauma em relação a matemática 2 5,1% 
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A forma como era ensinada era sem graça e sem objetivo 1 2,6% 

Oportunidade de desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo 

e a criatividade 

1 2,6% 

A geometria abre horizontes 1 2,6% 

Acho interessante as formas geométricas 1 2,6% 

Meu contato com a geometria foi muito básico 1 2,6% 

É interessante, agradável, divertido 1 2,6% 

Não explicou 2 5,1% 

TOTAL 39 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em relação à segunda parte do “questionamento 5: Especificar quais foram os 

conteúdos da Geometria Plana”, o quadro 8 apresenta os conteúdos geométricos estudados 

anteriormente pelos participantes desse estudo nos ensinos fundamental e médio. 

 

Quadro 8: Assuntos da Geometria Plana estudados pelos participantes no ensino 

fundamental e médio 

Conteúdos Geométricos Participantes Porcentagem 

Cubo, esfera e triângulo   1   2,6% 

Quadrado, triângulo, retângulo, etc.   2   5,1% 

Áreas e Perímetros   5 12,7% 

Polígonos, Triângulos, Perímetro, dentre outros   7 17,9% 

Figuras geométricas e uso do transferidor   1   2,6% 

Apenas noções geométricas   2   5,1% 

Trigonometria no triângulo retângulo, área e perímetro   1   2,6% 

Polígonos, quadriláteros e circunferência   1   2,6% 

Números decimais, equações do segundo grau, dízimas 

periódicas, polígonos, porcentagem, regra de três e 
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grandezas proporcionais.   1   2,6% 

Geometria Plana, espacial, molecular, geométrica, 

descritiva, euclidiana, básica e sólida 

  1   2,6% 

Triângulos, retângulos, círculos e paralelepípedos   2   5,1% 

Não me lembro 15 38,5% 

TOTAL 39 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para o “questionamento 6: Quando você estudou os 

conteúdos da Geometria Plana, realizou alguma construção ou demonstração desse 

conteúdo? Explique a sua resposta” mostra que 38 (97,4%) participantes responderam 

esse questionamento, enquanto apenas 1 (2,6%) não o respondeu. 

Essa análise também mostra que 14 (35,9%) participantes relataram que realizaram 

construções ou demonstrações de conteúdos geométricos. Por exemplo, a participante A26 

respondeu que “Sim, sempre havia um desenho explicativo para facilitar o nosso 

entendimento”. Contudo, é importante ressaltar que: 

(...) existe uma lacuna nos cursos de geometria, que diz respeito às 

questões relativas à representação gráfica dos elementos 

geométricos, aos desenhos e as construções geométricas. Para elas, a 

construção axiomática da geometria, na licenciatura, não pode 

acontecer sem um trabalho com a construção de conceitos, a partir 

de atividades com construções geométricas (PAVANELO e 

ANDRADE, 2002 apud PROCÓPIO, 2011, p. 14). 

 

Por outro lado, 24 (61,5%) participantes afirmaram que nunca foram solicitados 

que construíssem ou demonstrassem um determinado conteúdo da Geometria Plana. Nesse 

direcionamento, a participante A30 argumentou que: 

Não. Apenas ouvia a explicação do assunto, seu conceito, e depois 

fazíamos muitos exercícios de fixação para as provas, não entendia 

qual a finalidade de se estudar a matemática. 
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O gráfico 6 mostra as respostas dadas pelos participantes ao “questionamento 6: 

Quando você estudou os conteúdos da Geometria Plana, realizou alguma construção ou 

demonstração desse conteúdo? Explique a sua resposta.”  

 

Gráfico 6: Respostas dadas pelos participantes ao questionamento 6 do questionário I 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Complementado as informações fornecidas pelo Gráfico 6, o quadro 9 apresenta as 

respostas dadas pelos participantes deste estudo sobre as demonstrações e construções que 

realizaram, referentes aos conteúdos da Geometria Plana. 

 

Quadro 9: Respostas dadas pelos participantes sobre as demonstrações e construções 

realizadas com conteúdos geométricos 

Demonstrações e construções realizadas Participantes Porcentagem 

Fiz vários cubos de papel 1   2,6% 

A professora citava exemplos, o que facilitava o 

entendimento 

1   2,6% 

Os desenhos eram feitos no papel com lápis 2   5,1% 

Eram realizados os exercícios que estavam nos livros 

didáticos 

5 12,8% 
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Exposição com objetos e jogos envolvendo a geometria 1   2,6% 

Somente houve estudo teórico 5 12,8% 

Eram realizados desenhos 2   5,1% 

Algumas poucas construções realizadas com caixinhas de 

leite e fósforo 

1   2,6% 

Construção de objetos e maquetes 2   5,1% 

Construção de projeto para a Feira de Ciências  1   2,6% 

Montando uma caixa mágica 1   2,6% 

Demonstrações sobre as áreas 2   5,1% 

Uso de compasso para desenhar círculos 1   2,6% 

Não estudei conteúdos da geometria plana  1   2,6% 

Não me lembro 8 20,5% 

Não aprendi o conteúdo 1   2,6% 

Não respondeu ao questionamento 4 10,2% 

TOTAL 39 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para o “questionamento 7: Explique se você tem 

facilidade para resolver problemas que envolvam conteúdos da Geometria Plana. Quais?” 

mostra que 39 (100,0%) participantes responderam a esse questionamento, sendo que 11 

(28,2%) afirmaram que possuem facilidade para a resolução das situações-problema 

relacionadas com os conteúdos geométricos. Por exemplo, a participante A19 relatou que 

“Sim. Acho que tudo que está relacionado com a nossa vida e o nosso dia-a-dia tem 

relação com a geometria plana, como por exemplo, a estrutura da nossa casa”. Além disso, 

22 (56,4%) participantes afirmaram possuir dificuldades no trabalho com tais conteúdos. 

Nesse sentido, a participante A11 argumentou que 

Não. Em geral tenho dificuldade em matemática, em especial no 

conteúdo de geometria. Mas estou gostando muito das atividades 

que estou realizando no decorrer do curso de pedagogia, e pretendo 

desenvolvê-las com [os] meus futuros alunos. 
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Finalizando a análise, 6 (15,4%) participantes responderam que às vezes têm algum 

problema relacionado à resolução de situações envolvendo conteúdos da Geometria Plana. 

Dessa maneira, a participante A22 argumentou que “Mais ou menos. Gosto de desenhar as 

figuras, mas confesso que não sou muito boa na hora de medir os ângulos ou achar a área 

de [uma] determinada figura”. O gráfico 7 mostra as respostas dadas pelos participantes 

deste estudo sobre a facilidade de resolver situações-problemas envolvendo conteúdos 

geométricos. 

 

Gráfico 7: Facilidade dos participantes ao resolverem problemas envolvendo Geometria 

Plana 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  

 

Para complementar os dados fornecidos pelo gráfico 7, o quadro 10 apresenta os 

conteúdos da Geometria Plana cujos participantes relataram ter facilidade para utilizar na 

resolução das situações-problema propostas em sala de aula. 
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Quadro 10: Facilidades ou Dificuldades encontradas pelos participantes para resolver 

problemas relacionados com conteúdos da Geometria Plana 

Problemas referentes a Geometria Plana Participantes Porcentagem 

Facilidade em medir volume 1 2,6% 

Dificuldade para calcular perímetros 1 2,6% 

Dificuldade para entender o que é solicitado no exercício 2 5,1% 

Facilidade em trabalhar com fórmulas e cálculos 1 2,6% 

Facilidade em calcular, desenhar e realizar construções 1 2,6% 

Falta de domínio em expressões geométricas 1 2,6% 

Facilidade em trabalhar com ponto, reta, plano, triângulos, 

polígonos e perímetros 

1 2,6% 

Facilidade no trabalho com o cálculo da área do triângulo e 

a classificação dos polígonos 

1 2,6% 

Facilidade em estudar os modelos e resolvê-los 1 2,6% 

Facilidade em entender problemas relacionados com a 

estrutura de uma casa 

1 2,6% 

Facilidade no trabalho com medidas e comprimentos 1 2,6% 

Facilidade em trabalhar com Figuras geométricas simples 1 2,6% 

Facilidade em trabalhar com os conteúdos geométricos 1 2,6% 

Se a atividade é interessante, existe envolvimento, prazer e 

facilidade. 

1 2,6% 

Nenhuma facilidade 24 61,5% 

TOTAL 39 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para o “questionamento 8: Explique o que representa 

para você a aprendizagem significativa e contextualizada dos conteúdos geométricos. Dê 

um exemplo” mostra que 39 (100,0%) participantes o responderam. Por exemplo, a 

participante A6 afirmou que essa aprendizagem: 
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Significa, não apenas resolver e propor problemas dentro da 

Matemática, mas também procurar estimular os alunos na busca de 

demonstrações ou justificativas, para que assim, eles percebam a 

utilidade e importância de estudar Geometria. 

 

O gráfico 8 mostra que 16 (41,0%) participantes entenderam que a aprendizagem 

significativa e contextualizada significa a relação entre os assuntos ensinados teoricamente 

com a prática desenvolvida no cotidiano, 11 (28,2%) afirmaram que esse tipo de 

aprendizagem significa aprender mais conteúdos geométricos, 7 (17,9%) responderam que 

a aprendizagem significativa e contextualizada desses conteúdos representa uma maneira 

diferenciada para realizar o trabalho com a geometria, 2 (5,1%) afirmaram que esse tipo de 

aprendizagem os auxilia no trabalho com os conteúdos matemáticos ensinados nos anos 

iniciais, 1 (2,6%) participantes comentou que essa abordagem é um tipo de aprendizagem 

que promove a utilização do raciocínio lógico para a resolução de problemas, enquanto que 

2 (5,1%) participantes responderam que não sabem o significado desse tipo de 

aprendizagem. 

 

Gráfico 8: Entendimento dos participantes a respeito da aprendizagem significativa e 

contextualizada dos conteúdos geométricos 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 



101 

 

O quadro 11 mostra os exemplos citados pelos participantes que representam a 

aprendizagem significativa e contextualizada de conteúdos geométricos 

 

Quadro 11: Exemplos citados pelos participantes sobre o que representa a aprendizagem 

significativa e contextualizada dos conteúdos geométricos 

Exemplos Participantes Porcentagem 

Construção de Figuras geométricas com papel   1   2,6% 

Utilização de caixas de leite para a construção de bolas de 

futebol e da bandeira nacional 

  1   2,6% 

Realização de cálculos   1   2,6% 

Utilização de Figuras geométricas em aulas   1   2,6% 

Atividades práticas   3   7,7% 

Observação de triângulos em calçadas e o reconhecimento 

de Figuras geométricas em bolas de futebol 

  1   2,6% 

Exploração de diferentes recursos didáticos e pedagógicos   1   2,6% 

Identificar figuras geométricas em diversos espaços por 

meio do estudo da geografia 

  1   2,6% 

Calcular o espaço para a colocação de piso   1   2,6% 

Utilizar a história da matemática para verificar o 

desenvolvimento da geometria 

  1   2,6% 

Aprender algo que vive como experiência extra classe   1   2,6% 

Utilizar o raciocínio lógico para chegar a um resultado   1   2,6% 

Enfocar as formas geométricas presentes no cotidiano   1   2,6% 

Estudar um gráfico que parte da localização do aluno ao 

sair de sua casa até chegar a escola 

  1   2,6% 

Conhecer gráficos e formas geométricas   1   2,6% 

Identificar a simetria nos mosaicos   1   2,6% 

Perceber o sol como um círculo   1   2,6% 

Trabalhar com os sólidos   2   5,1% 
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Identificar as medidas de uma superfície plana   2   5,1% 

Não citaram exemplos 16 41,0% 

TOTAL 39 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise de dados das respostas dadas para a Questão 9: “Explique como as 

ferramentas disponibilizadas na plataforma Moodle facilitam a mediação dos conteúdos a 

serem ensinados em geometria.” mostra que 37 (94,9%) participantes responderam a essa 

questão, como por exemplo, o participante B1 afirmou que “As ferramentas contribuem 

para o entendimento dos conteúdos, pois possuem boa explicação. Há boas instruções, mas 

acredito que apenas fazendo é que realmente se aprende”, enquanto que  a participante A22 

que afirmou que: 

As ferramentas nos auxilia a nos comunicar com tutores, 

professores e colegas, solucionando nossas dúvidas e fazendo com 

que nossa aprendizagem seja significativa, pois através dessas 

ferramentas participamos de debates, assistimos as aulas e 

interagimos o tempo todo com todos que fazem parte desse 

território acadêmico. 

 

Além disso, 2 (5,1%) participantes não responderam a essa questão. O quadro 

12 mostra as explicações dadas pelos participantes para a questão 9 do questionário I. 

 

Quadro 12: Explicações dadas ao questionamento 9 do Questionário I 

Explicações dadas pelos Participantes Participantes Porcentagem 

Vídeos ajudam na explicação das matérias   6 15,4% 

Ferramentas ajudam visualizar formas e entender conteúdos   5 12,8% 

É uma forma diferenciada de trabalhar e aprender geometria   5 12,8% 

A explicação, o colorido, o dinamismo   2   5,1% 

A organização dos conteúdos   1   2,6% 
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Facilita o transporte do conhecimento   3   7,7% 

Facilita com os programas tecnológicos do computador   2   5,1% 

Explora as potencialidades das plataformas de gestão de 

aprendizagem 

  1   2,6% 

Ajuda a desenvolver esses conteúdos nas salas de aulas   1   2,6% 

Ajudam a fazer novas pesquisas para realizar atividades   4 10,2% 

Os conteúdos são complicados para quem ficou muito tempo 

sem estudar 

  2   5,1% 

Elas nos remetem a prática facilitando o entendimento   2   5,1% 

Transmitem confiança e estimulam a criação de novas 

atividades 

  1   2,6% 

São criativas e de fácil entendimento   1   2,6% 

São excelentes, mas ainda estou aprendendo   1   2,6% 

Não respondeu   2   5,1% 

TOTAL 39 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise de dados para as respostas dadas à questão 10: “Explique como ocorre a 

interação entre você, o professor e os tutores no ambiente virtual de aprendizagem a 

distância (AVA) no ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos por meio da 

plataforma Moodle” demonstra que 37 (94,9%) participantes responderam a essa questão, 

enquanto dois (5,1%) não o responderam. Por exemplo, a participante A10 afirmou que:  

Como eu estou repetindo a disciplina, já demonstra que tive 

dificuldades na primeira vez e me sentir incapaz e com muita 

dificuldade, por não compreender as atividades e não ter tempo de 

praticar no virtual. Então não teve essa interação, agora com a 

participação da web dia 8-01 pude perceber a diferença nessa 

relação entre os envolvidos no processo ensino aprendizagem. 

 

Além disso, a participante A11 afirmou que 
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A interação entre nós ocorre de maneira tranqüila e bem interativa, 

pois temos acesso ao material teórico disponibilizado na 

plataformas, como livros para baixarmos com conteúdos e 

exercícios e traz também vídeos explicativos, com o professor e 

quando necessário, com outros profissionais que o auxiliam como 

aconteceu com o programa GeoGebra agora no sétimo período. 

Tanto o professor como os tutores presenciais e a distância são 

muito atenciosos e nos ajuda sempre respondendo às nossas 

dúvidas o mais rápido possível, o que colabora para uma interação 

e boa aprendizagem tão boa ou melhor do que em um curso 

presencial.  

 

O quadro 13 mostra as respostas dos participantes para a questão 10 do 

Questionário 1. 

 

Quadro 13: Respostas dadas pelos participantes à questão 10 do Questionário I 

Explicações dadas pelos Participantes Participantes % 

Por meio de e-mails, mensagens, fóruns, webs e encontros 

presenciais 

17 43,6% 

Através do computador. Os mediadores são os tutores   1   2,6% 

Deixa a desejar   6 15,4% 

Tranquila e bem interativa. Da melhor forma possível   9 23,1% 

Ajuda a sanar dúvidas   1   2,6% 

Quando tenho dúvidas, procuro o tutor presencial no pólo   1   2,6% 

Agora que estou começando a fazer esta interação   1   2,6% 

Estou aguardando que esta interação venha a surtir efeitos 

positivos em mim. 

  1   2,6% 

Não respondeu   2   5,1% 

TOTAL 39 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O quadro 14 mostra as palavras e os termos utilizados com mais frequência pelos 

participantes nas respostas dadas às questões do Questionário I. 
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Quadro 14: Palavras e termos utilizados com mais frequência pelos participantes no 

Questionário I 

Termos e palavras  Frequência % Termos e palavras  Frequência  % 

Facilita/Facilitam 12 2,1% GeoGebra 2 0,3% 

Programa 2 0,3% Interação 18 3,1% 

Geometria  39 6,7% Ferramenta/ 

Ferramentas 

16 2,8% 

Agradável/ 

Divertido 

3 0,5% Interessante 13 2,2% 

Prazeroso 5 0,9% E-mail 10 1,7% 

Construção/ 

Construir 

10 1,7% Possível 5 0,9% 

Compreensão/ 

Compreender 

12 2,1% Aprendizado 

 

4 0,7% 

Demonstra 6 1,0% Prática 10 1,7% 

Fácil/Facilidade 15 2,6% Dificuldade 23 4,0% 

Mensagem/ 

Mensagens 

12 2,1% Mediador/ 

Mediação 

3 0,5% 

Distância 5 0,9% Aula/Aulas 10 1,7% 

Efeito 5 0,9% Virtual 4 0,7% 

Plataforma 15 2,6% Contato 4 0,7% 

Uso/Usar 9 1,5% Contribuir/ 

Contribuição 

2 0,3% 

Fórum/Fóruns 11 1,9% Desenvolvimento 6 1,0% 

Recurso 5 0,9% Tutor 17 2,9% 

Computador 2 0,3% Cotidiano/ 

Dia-a-dia 

13 2,2% 
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Moodle 4 0,7% Exercícios/ 

Atividades 

36 6,2% 

Aluno/Alunos 37 6,4% Curso 7 1,2% 

Exemplo 9 1,5% Sala de aula 2 0,3% 

Conteúdo/ 

Conteúdos 

45 7,8% Matemática 26 4,5% 

Estudo/Estudar 25 4,3% Triângulo/ 

Quadrado/ 

Retângulo 

37 6,4% 

Figuras  6 1,0% Contexto/ 

Contextualizada 

7 1,2% 

Base 5 0,9% Experiência 4 0,7% 

Total 299 51,7% Total 279 48,3% 

Total Geral 578 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Além disso, o quadro 15 mostra as expressões e frases utilizadas com mais 

frequência pelos participantes nas respostas dadas às questões do Questionário I. 

 

Quadro 15: Expressões e frases utilizadas com mais frequência pelos participantes no 

Questionário I 

Expressões e Frases Frequência % 

Aprendizagem significativa 14 20,6% 

Tenho dificuldades em matemática 17 25,0% 

Trauma em relação a matemática 2 2,9% 

Acho interessante 1 1,5% 

É interessante, agradável, divertido 1 1,5% 
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A professora citava exemplos, o que 

facilitava o entendimento 

1 1,5% 

Eram realizados os exercícios que 

estavam nos livros didáticos 

5 7,3% 

Se a atividade é interessante, existe 

envolvimento, prazer e facilidade. 

1 1,5% 

Dificuldade para entender o que é 

solicitado no exercício 

2 2,9% 

Atividades Práticas 3 4,4% 

Vídeos ajudam na explicação das 

matérias 

6 8,8% 

Ferramentas ajudam visualizar formas e 

entender conteúdos 

5 7,3% 

Forma diferenciada de trabalhar e 

aprender geometria 

5 7,3% 

Facilita o transporte do conhecimento 3 4,4% 

Facilita com os programas tecnológicos 

do computador 

2 2,9% 

TOTAL 68 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.1.2. Questionário II 

Esta seção apresenta os dados qualitativos e quantitativos coletados por meio das 

respostas dadas às questões elaboradas para o questionário II, que foi aplicado durante a 

realização do trabalho de campo desse estudo. Por exemplo, a análise das respostas dadas 

para a questão 1: Nas disciplinas cursadas no Curso de Licenciatura em Pedagogia, na 

modalidade a distância, quantas vezes você utilizou, durante as aulas, algum software 

relacionado a Matemática? Qual software? mostra que 33 (84,6%) participantes 

responderam a essa questão enquanto que 6 (15,4%) participantes não o responderam. 

Continuando com essa análise, 17 (43,6%) participantes afirmaram que nunca 

utilizaram softwares durante as aulas de Matemática. Por exemplo, a participante A13 
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afirmou que “Nenhuma, acredito que por foi isso que reprovei nessa disciplina e estou 

fazendo reoferta nesse momento”. Por outro lado, 16 (41,0%) participantes responderam 

que utilizaram algum tipo de software uma ou mais vezes e sala de aula. No entanto, 6 

(15,4%) participantes não responderam se utilizaram softwares durante as aulas de 

Matemática. 

O gráfico 9 mostra a quantidade de vezes que os participantes dessa pesquisa 

utilizaram algum software relacionado com a Matemática no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, na modalidade a distância. 

 

Gráfico 9: Quantidade de vezes da utilização de softwares relacionados com matemática no 

curso de licenciatura em pedagogia, na modalidade a distância 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O quadro 16 complementa as informações fornecidas pelo gráfico 9, pois mostra as 

respostas dadas pelos participantes sobre a segunda parte desse questionamento, que se 

refere aos softwares relacionados com a Matemática, que foram utilizados nas aulas de 

Matemática do Curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância. A análise 

desses dados mostra que 24 (61,5%) participantes não citaram nenhum software 
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relacionado com a Matemática enquanto que 15 (38,5%) participantes citaram um ou mais 

softwares que foram utilizados nessas aulas. 

 

Quadro 16: Softwares relacionados à Matemática utilizados pelos participantes nas aulas 

de Matemática do Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância 

Softwares Utilizados pelos Participantes Participantes Porcentagem 

GeoGebra 4 10,3% 

Power Point 1 2,6% 

Word e Excel 1 2,6% 

Equation 1 2,6% 

Geoplano Virtual 1 2,6% 

Power Point, Word e Access 1 2,6% 

Smart Math Calculator 1 2,6% 

Aulas do Telecurso 2000 1 2,6% 

Vídeos 1 2,6% 

Guias de estudo do professor, PCN, internet, revistas, 

etc. 

1 2,6% 

Gerador de exercícios 1 2,6% 

Geometrando 1 2,6% 

Não respondeu a esse questionamento 24 61,5% 

TOTAL 39 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise dos dados das respostas dadas para a questão 2: Em seus estudos, você 

assistiu vídeos sobre conteúdos geométricos por meio da Internet, que utilizassem 

softwares relacionados com o ensino e aprendizagem de conteúdos em Geometria Plana? 

Quais? mostra que 36 (92,3%) participantes responderam a esse questionamento enquanto 

3 (7,7%) participantes não o responderam. 
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Essa análise também mostra que 21 (53,8%) participantes afirmaram que assistiram 

algum tipo de vídeo abordando alguns conteúdos geométricos. Por exemplo, a participante 

A30 afirmou que “Sim. Sei que são produzidos por software devido aos efeitos, mas não sei 

dizer qual é o nome do programa além do Geogebra”. 

Por outro lado, 15 (38,5%) participantes afirmaram que nunca assistiram aos vídeos 

por meio da utilização da Internet. Nesse sentido, o participante B2 afirmou que “Não. 

Nunca usei softwares para meu estudo na internet”. O gráfico 10 mostra as respostas dadas 

pelos participantes para o questionamento 2 desse questionário. 

 

Gráfico 10: Relação dos Participantes que assistiram ou não vídeos sobre conteúdos 

geométricos através da internet 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Complementando as informações fornecidas pelo gráfico 10, o quadro 17 mostra os 

assuntos e os tipos de vídeos assistidos pelos participantes que responderam a essa questão. 
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Quadro 17: Vídeos assistidos pelos participantes que afirmaram terem assistido vídeos 

sobre conteúdos geométricos através da internet 

Vídeos assistidos pelos Participantes Participantes Porcentagem 

Vídeos do canal Nerckie/Youtube 1 2,6% 

Desenhos do Pato Donald na Matemagicalândia 3 7,7% 

Video aula sobre as formas geométricas da professora X 1 2,6% 

Revistaescola.abril.com.br/geometria 1 2,6% 

Cyberchase 1 2,6% 

Power Point e Midia Player 1 2,6% 

GeoGebra 3 7,7% 

Paint 1 2,6% 

Aulas da revista nova escola e do telecurso 2000 1 2,6% 

Vídeos sobre a geometria plana e os ângulos 1 2,6% 

Os vídeos disponibilizados na plataforma 1 2,6% 

Vídeos sobre geometria plana e os sólidos geométricos 

em 3 D 

1 2,6% 

Não me lembro 5 12,8% 

TOTAL 21 53,8% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise dos dados das respostas dadas para a questão 3: Você já teve contato com 

o software GeoGebra? Em caso afirmativo, em quais circunstâncias? Em caso negativo, 

porque não? mostra que 37 (94,9%) participantes responderam a essa questão enquanto 

que 2 (5,1%) participantes não a responderam. 

Essa análise também mostra que 9 (23,1%) participantes responderam que tiveram 

contato prévio com o software GeoGebra enquanto que 28 (71,8%) participantes 

afirmaram que nunca utilizaram esse software nas aulas de Matemática. Por exemplo, a 

participante A3 que afirmou que “Não, somente nesta disciplina [EAD285] pude conhecer 
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o GeoGebra. Falta de informação”. O gráfico 11 mostra as respostas dadas por esses 

participantes para essa questão. 

 

Gráfico 11: Contado dos participantes com o software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para complementar as informações fornecidas pelo gráfico11, o quadro 18 mostra 

as respostas dadas pelos participantes com relação às circunstâncias nas quais houve a 

utilização do software Geogebra. 

 

Quadro 18: Circunstâncias em que os participantes utilizaram o Software GeoGebra 

Circunstâncias Participantes Porcentagem 

Para realizar os cálculos no estudo dos casos propostos 2 5,1% 

Na oferta anterior da disciplina 1 2,6% 

Para realizar as atividades na plataforma e nas 

videoaulas 

3 7,7% 

Para construir gráficos de funções e realizar análises 2 5,1% 

Não relatou as circunstâncias 1 2,6% 

TOTAL 9 23,1% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Por outro lado, o quadro 19 mostra as justificativas dadas pelos participantes que 

afirmaram que não utilizaram o software Geogebra nas aulas de Matemática. 

 

Quadro 19: Justificativas dadas pelos participantes que responderam não utilizam o 

GeoGebra nas aulas de Matemática 

Justificativas Participantes Porcentagem 

Por desconhecimento do software 14 35,9% 

Por ter dificuldades na utilização do software 4 10,3% 

Por não buscar o auxílio do software 2 5,1% 

Por falta de oportunidade e de necessidade da 

utilização do software 

4 10,2% 

Não usou, mas entende que a utilização do software é 

interessante 

1 2,6% 

Não justificou o motivo de não utilização do software 3 7,7% 

TOTAL 28 71,8% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 4: Explique como a utilização de 

softwares no ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos pode auxiliar você na 

mediação desses conteúdos mostra que 38 (97,4%) participantes responderam a essa 

questão enquanto que 1 (2,6%) participante não a respondeu. Por exemplo, a participante 

A12 afirmou que “Acredito que diante destes novos softwares, eu possa ter uma interação 

mais próxima da realidade de uma aula presencial, pois permite com que possamos 

construir”. O quadro 20 traz as explicações dadas pelos participantes com relação à questão 

4 do questionário II. 
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Quadro 20: Explicações dadas pelos participantes à questão 4 

Explicações Participantes Porcentagem 

Facilita o aprendizado dos conteúdos geométricos  12 30,8% 

Contribui para o desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem, pois traz motivação. 

2 5,1% 

Ajuda a explorar, fazer conjecturas e refletir 1 2,6% 

Conheço pouco esse software 4 10,2% 

Tornam as aulas mais dinâmicas e atrativas 1 2,6% 

Possibilidade de vivenciar na prática os conhecimentos 

geométricos 

2 5,1% 

Traz vantagens pelo movimento das figuras em 

diversas direções 

2 5,1% 

Incentiva a formação de professores para a formação 

básica 

1 2,6% 

Maior interação da realidade de uma aula presencial 1 2,6% 

Explorar o lado matemático e informatizado do ensino  1 2,6% 

Tornam os exemplos claros, auxiliando os alunos na 

compreensão dos conteúdos geométricos 

3 7,7% 

Facilita a problematização dos conteúdos geométricos 1 2,6% 

Facilita o processo de desenvolvimento lógico-

matemático 

1 2,6% 

Permitem desenvolver os conceitos da geometria 

plana  

1 2,6% 

Compreender melhor o estudo da matemática na vida 

de cada pessoa 

1 2,6% 

Contribui para o melhor conhecimento da geometria, 

pois a prática nas atividades auxiliam a melhorar a 

auto estima dos alunos 

1 2,6% 

Não sei  1 2,6% 

Através de pesquisas 2 5,1% 

Não respondeu 1 2,6% 

TOTAL 39 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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A análise das respostas dadas para a questão 5: Explique como a utilização de 

softwares no ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos pode auxiliar você na 

interação com o professor e os tutores da disciplina de Desenho Geométrico mostra que 

36 (92,3%) participantes responderam à essa questão enquanto que 3 (7,7%) participantes 

não a responderam. Nesse sentido, o participante B2 afirmou que os softwares: 

(...) são ágeis e buscam diversos caminhos de resolução de 

problemas e a maioria diz se o exercício esta correto, através de 

alguns softwares o professor pode interagir com os alunos, 

resolvendo algum exercício juntamente com ele. 

 

O quadro 21 mostra a explicação dada pelos participantes sobre a questão referente 

às explicações dadas pelos participantes desse estudo. 

 

Quadro 21: Explicações dadas pelos participantes para a questão 5 do questionário II 

Explicações Participantes Porcentagem 

Recorrer ao professor e tutores a partir das dúvidas 4 10,2% 

Facilitam a comunicação, exemplificando as situações 4 10,2% 

Facilitam o ensino a distância pelo diálogo 1 2,6% 

Tornam as aulas mais envolventes, contribuindo para 

uma aprendizagem significativa 

1 2,6% 

Exemplificam o que pretendo dizer 1 2,6% 

Permitem o diálogo entre os pares 1 2,6% 

São mediadores na troca de experiência 2 5,1% 

Agilizam o processo de ensino e aprendizagem 1 2,6% 

Através do email 1 2,6% 

São fundamentais para a utilização de softwares 5 12,8% 

Contribuem para um melhor aprendizado 10 25,6% 

Facilitam o desenvolvimento das atividades propostas 1 2,6% 
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Através de pesquisas 1 2,6% 

Não sei  3 7,7% 

Não respondeu a esse questionamento 3 7,7% 

TOTAL 39 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  

 

A análise das respostas dadas para a questão 6: Explique como o seu conhecimento 

prévio de conteúdos aprendidos em geometria em anos anteriores pode auxiliar você na 

aprendizagem de conteúdos da disciplina EAD285? mostra que 36 (92,3%) participantes 

responderam a essa questão enquanto que 3 (7,7%) participantes não a responderam. Por 

exemplo, a participante A5 afirmou que: 

Na época, eles [professores] só se prendiam aos exercícios do livro 

didático, porém ainda tinha alguns que pulavam as páginas e iam 

direto para outro assunto, sem nem mesmo explicar os assuntos 

ligados à geometria. Eu nunca fui motivada a usar os materiais 

ligados a geometria. 

 

Em concordância com essa linha de raciocínio, o participante B4 argumentou que: 

Como o ensino de conteúdos geométricos nos anos iniciais da 

minha vida enquanto educando deixou a desejar, posso dizer que 

apenas sou capaz de identificar algumas formas geométricas como 

desenhos de um quadrado, de um triângulo ou de outras figuras. 

Acredito que poderia me auxiliar se desde os anos iniciais os 

professores me propusessem algumas situações-problema que 

exigissem alguns conhecimentos de tais propriedades. 

 

O gráfico 12 mostra as explicações dadas pelos participantes para essa questão. A 

análise dos dados também mostra que 22 (56,4%) participantes responderam que procuram 

aprofundar os conhecimentos geométricos para o melhor desenvolvimento do curso, 1 

(2,6%) participante respondeu que esse conhecimento auxilia na realização de um 

determinado trabalho em geometria, 12 (30,8%) participantes responderam que faltam 

conhecimentos prévios enquanto que 1 (2,6%) participante respondeu que o conhecimento 
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prévio auxilia o desenvolvimento potencial didático de um determinado objeto de 

aprendizagem. Por outro lado, 3 (7,7%) participantes não responderam essa questão. 

 

Gráfico 12: Explicações dadas pelos participantes para a questão 6 sobre o conhecimento 

prévio 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  

 

O quadro 22 mostra as palavras e os termos mais frequentes utilizados pelos 

participantes nas respostas dadas para as questões do Questionário II. 

 

Quadro 22: Palavras e termos frequentes utilizadas pelos participantes para as 

respostas dadas às questões do Questionário II 

Termos e palavras Frequência % Termos e palavras Frequência  % 

Recurso 3 2,2% GeoGebra 12 8,7% 

Software 25 18,1% Interação 2 1,4% 

Geometria  7 5,1% Ferramenta 6 4,3% 

Desenvolvimento 3 2,2% Tecnologia 3 2,2% 

Construção/ 4 2,9% Possível 2 1,4% 
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Construir 

Compreensão/ 

Compreender 

5 3,6% Aprendizado/ 

Aprendizagem 

10 7,2% 

Facilita 8 5,8% Prática 4 2,9% 

Fácil/Facilidade 5 3,6% Dificuldade 4 2,9% 

Contribuir 2 1,4% Interessante 2 1,4% 

Programa 5 3,6% Aula/Aulas 7  

Usei/Uso/Usar/ 

Utilização 

9 6,5% Internet 2 1,4% 

Plataforma 3 2,2% Contato 5 3,6% 

Total 79 57,2% Total 59 42,8% 

Total Geral 138 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nesse sentido, o quadro 23 mostra as expressões e frases utilizadas com mais 

frequência pelos participantes nas respostas dadas às questões do Questionário II. 

 

Quadro 23: Expressões e frases utilizadas com mais frequência pelos participantes no 

Questionário II 

Expressões e Frases Frequência % 

Desconhecimento do software 14 24,6% 

Falta de oportunidade da utilização do 

software 

4 7,0% 

A utilização do software é interessante 1 1,7% 

O uso do software facilita o aprendizado 

dos conteúdos geométricos 

12 21,0% 

O uso do software traz motivação 2 3,5% 
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Possibilidade de vivenciar na prática os 

conhecimentos geométricos 

2 3,5% 

Tornam os exemplos claros, auxiliando os 

alunos na compreensão dos conteúdos 

geométricos 

3 5,3% 

Facilitam o ensino a distância pelo 

diálogo 

1 1,7% 

Recorrer ao professor e tutores a partir 

das dúvidas 

4 7,0% 

Facilitam a comunicação, exemplificando 

as situações 

4 7,0% 

O uso de softwares contribuem para um 

melhor aprendizado 

10 17,5% 

TOTAL 57 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.2. Apresentação e Análise da Informações Contidas nos Dados Qualitativos (QUAL) 

e Quantitativos (QUAN) dos Grupos Focais 

 

Os dados qualitativos e quantitativos foram coletados por meio da utilização de 

dois Grupos Focais que serviram para a obtenção e confirmação de informações para a 

obtenção de um melhor esclarecimento das respostas dadas pelos participantes dessa 

pesquisa em relação aos dados coletados nos questionários I e II. 

Nesses grupos focais, as questões foram elaboradas pela professora-pesquisadora 

em conjunto com o seu orientador para possibilitar o debate entre os participantes desse 

estudo sobre cada questionamento. Houve a gravação dessas participações cujas 

transcrições dos dados foram realizadas posteriormente pela professora-pesquisadora. 

 

3.2.1.   Grupo Focal 1 

O primeiro grupo focal foi realizado presencialmente no município de João 

Monlevade, Minas Gerais, por ser o polo presencial que possuía o maior número de 
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participantes da pesquisa. Dos 12 (100,0%) alunos matriculados na disciplina EAD285, 7 

(58,3%) participaram desse grupo focal. Esses participantes foram representados pelos 

códigos A4, A8, A10, A11, A21, A24 e A25. Para efeito da análise dos dados, esses participantes 

correspondem a 100,0% da população pesquisada. 

A análise das respostas dadas para a questão 1: Explique qual seria uma melhor 

maneira para você aprender conteúdos relacionados com a Geometria Plana mostra que 4 

(57,1%) participantes discutiram essa questão enquanto que 3 (42,9%) não participaram 

dessa discussão. Os 4 (57,1%) participantes que discutiram esse questionamento 

comentaram que o GeoGebra é a melhor maneira para promover o ensino e a 

aprendizagem de conteúdos da Geometria Plana. Por exemplo, a participante A25 afirmou 

que “Antes [a Geometria] era [realizada] com desenhos que montava no papel e recortava, 

mas agora é no GeoGebra” enquanto que a participante A21 afirmou que “Hoje, com o 

GeoGebra, [pois] a criança está muito voltada para a tecnologia”
12

. 

A análise das respostas dadas para a questão 2: A utilização de softwares como o 

GeoGebra, nas aulas de Geometria, desenvolvidas na plataforma Moodle, pode trazer 

benefícios para o seu ensino e aprendizagem? Quais? mostra que 7 (100,0%) participantes 

afirmaram que a utilização desse software traz benefícios para o ensino e aprendizagem da 

geometria. Os benefícios citados pelos participantes estão relacionados com a facilitação 

do trabalho pedagógico em sala de aula, a agilidade no aprendizado de conteúdos 

geométricos, a intensificação do interesse dos alunos nas construções e demonstrações com 

a utilização do software e a sua importância para a visualização da construção de figuras 

geométricas. Por exemplo, a participante A10 argumentou que: 

A mídia veio para somar (...) a tecnologia está em todas as casas. 

Mexendo com uma ferramenta dessas é muito mais fácil de visualizar a 

construção dessas figuras. Muito válido esse GeoGebra. Positivo para 

levar para a sala de aula, tanto para alunos mais velhos quanto para mais 

novos. 

 

A análise das respostas dadas para a questão 3: A utilização do software GeoGebra 

pode ser realizada de maneira parcial ou integral durante as aulas de geometria. Explique 

sobre a sua preferência de trabalho com esse software nas aulas de Geometria mostra que 
                                                           
12

Neste estudo, optou-se em transcrever as falas dos participantes exatamente como foram proferidas para 

preservar a sua identidade cultural. 
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7 (100,0%) participantes afirmaram que a utilização do software GeoGebra nas aulas de 

Geometria deve ser realizada de maneira parcial. Nesse sentido, esses participantes 

argumentaram que a teoria poderia ser estudada de uma maneira mais eficaz, sendo que a 

prática poderia ser realizada por meio de construções e demonstrações com a utilização do 

software GeoGebra. Por exemplo, a participante A21 afirmou que “Nas escolas que 

trabalhamos, as aulas de geometria são separadas das aulas de matemática. Ou seja, nas 

aulas de geometria poderia trabalhar com o GeoGebra e nas aulas de matemática, com a 

teoria”. De acordo com a análise realizada, os demais 6 (85,7%) participantes concordaram 

com a sugestão dada sobre a discussão teórica dos conteúdos geométricos nas aulas de 

matemática e a utilização prática do GeoGebra nas aulas de geometria. 

A análise das respostas dadas para a questão 4: Vocês gostariam de sugerir alguma 

metodologia específica para o ensino de conteúdos de Geometria Plana para promover a 

aprendizagem significativa de seus conteúdos? mostra que 5 (71,4%) discutiram sobre esse 

questionamento, determinando que a utilização do software GeoGebra em combinação 

com as teorias determinadas pelo currículo escolar torna-se uma metodologia importante 

para o ensino e aprendizagem do conteúdos geométricos, pois está de acordo com o 

desenvolvimento dessa tendência na Educação Matemática. Nesse sentido, a participante 

A11 afirmou que existe a necessidade de se “Adequar a ferramenta [GeoGebra] ao conteúdo 

[geométrico] ensinado na sala de aula, seguindo o programa” enquanto a participante A10 

afirmou que “O uso das novas tecnologias vai melhorar muito a aprendizagem do professor 

e do aluno, tornando-os mais próximos e sanando as dificuldades”. 

A análise das respostas dadas para a questão 5: Explique como o professor e os 

tutores a distância podem utilizar o software GeoGebra como mediador do ensino e 

aprendizagem de conteúdos de Geometria mostra que 7 (100,0%) participantes discutiram 

sobre a importância dos tutores presenciais para auxiliá-los na utilização do software 

GeoGebra. Por exemplo, a participante A4 relatou que “Devido a nossa idade, seria 

importante o papel do tutor presencial, [pois] se estamos em reoferta é porque não 

aprendemos o conteúdo”. 

A análise das respostas dadas para a questão 6: Explique como vocês gostariam que 

ocorresse a interação com o professor da disciplina e os tutores a distância mostra que 7 

(100,0%) participantes afirmaram ter respondido essa questão anteriormente. Contudo, as 

respostas dadas por esses participantes mostram a importância dos professores visitarem os 
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polos, bem como sobre a necessidade da participação dos tutores nos fóruns, respondendo 

as mensagens postadas na plataforma, estando disponíveis para o saneamento das dúvidas. 

A análise das respostas dadas para a questão 7: Qual seria a melhor maneira para 

você e para seus alunos aprenderem a utilizar o software GeoGebra? mostra que 7 

(100,0%) participantes responderam essa questão. Esses participantes enfatizaram que 

existe a necessidade de que: a) os professores e alunos pratiquem sobre como utilizar esse 

software, b) haja disponibilidade na utilização dos laboratórios das escolas, c) é 

imprescindível a contratação de um técnico de informática que esteja disponível para a 

realização do acompanhamento dos alunos e a preparação do laboratório antes do início 

das aulas e d) os professores preparem as suas aulas com antecedência. Por exemplo, a 

participante A25 argumentou que “As escolas não possuem um técnico de informática e a 

maioria dos professores não sabem como usar o laboratório de informática” enquanto a 

participante A10 afirmou que “Se você [professores] tem dificuldade o próprio aluno vai te 

ensinar, favorecendo a relação professor e aluno. Assim, você fica muito mais próximo 

deles e eles gostam”. 

A análise das respostas dadas para a questão 8: Vocês já instalaram o software livre 

GeoGebra em seus computadores? Alguém teve dificuldade para fazer a instalação? 

mostra que 7 (100,0%) participantes afirmaram que haviam instalado o software em seu 

computador, sendo que apenas 1 (14,3%) participante teve dificuldade para instalá-lo. Com 

relação à dificuldade para a instalação do software, o participante A4, afirmou que “No 

lugar que moro demorou 3 horas para instalar”. 

A análise das respostas dadas para a questão 9: O que acharam das aulas da 

geometria plana euclidiana realizadas no software? Explique como as aulas gravadas 

podem auxiliar você a aprender esses conteúdos mostra que 7 (100,0%) participantes 

afirmaram que as aulas de geometria realizadas no software GeoGebra foram bem 

sucedidas. Por exemplo, a participante A25 relatou que “Antes não estava entendendo [os 

conteúdos geométricos], mas agora com a explicação vi que é fácil, [pois] não é um bicho 

de sete cabeças”. 

Finalizando essa análise, as respostas dadas para a questão 10: Comente sobre a 

dinâmica das aulas de geometria com o software GeoGebra. Gostariam de dar alguma 

sugestão mostra que os 7 (100,0%) participantes afirmaram que a dinâmica das aulas 
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propostas com a utilização do software GeoGebra foi muito interessante. Nesse contexto, a 

participante A10 afirmou que: 

É importante ter paciência para realizar cada atividade fazendo passo a 

passo. Agora temos condições de passar para qualquer pessoa, 

aprendemos bem. Como professores queremos aulas assim, não queremos 

só teoria, queremos saber como usar, fazer na prática. Essas aulas são 

muito boas. 

 

O resultado da análise dos dados também mostra que 6 (85,7%) participantes 

concordaram com o comentário elaborado pela participante A10 na discussão que ocorreu 

nesse grupo focal. 

O quadro 24 mostra as palavras e os termos que apareceram com mais frequência 

para as respostas dada para as questões realizadas no Grupo Focal 1. 

 

Quadro 24: Palavras e termos que apareceram com mais frequência nas respostas dadas 

pelos participantes do Grupo Focal 1 

Termos e palavras Frequência % Termos e palavras Frequência  % 

Prática 4 3,2% Geometria 3 2,4% 

GeoGebra 6 4,9% Figura 2 1,6% 

Ferramenta 4 3,2% Tecnologia 3 2,4% 

Programa 1 0,8% Software 1 0,8% 

Informática/ 

Laboratório 

5 4,1% Construção 2 1,6% 

Matemática 3 2,4% Professor 12 9,8% 

Tutor 9 7,3% Computador 1 0,8% 

Reoferta 1 0,8% Aula/Sala de aula 14 11,4% 

Alunos 8  Escolas 4 3,2% 

Dificuldades 5 4,1% Trabalhar 4 3,2% 

Currículo 2 1,6% Atividades/Exercíci 1 0,8% 
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os 

Aprendizado 6 4,9% Facilidade 4 3,2% 

Internet 1 0,8% Uso/Utilização 13 10,6% 

Motivação 2 1,6% Interessante 2 1,6% 

Total 57 46,3% Total 66 53,7% 

Total Geral 123 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Além disso, o quadro 25 mostra as expressões e frases utilizadas com mais 

frequência pelos participantes nas respostas dadas às questões do Grupo Focal 1. 

 

Quadro 25: Expressões e frases utilizadas com mais frequência pelos participantes 

no Grupo Focal 1 

Expressões e Frases Frequência % 

Muito válido, muito interessante, muito 

positivo 

7 43,7% 

Ajuda aprender geometria 5 31,3% 

No início tive dificuldade 2 12,5% 

Instalação do GeoGebra 2 12,5% 

TOTAL 16 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.2.2.   Grupo Focal 2 

O segundo grupo focal foi realizado via webconferência para os polos de Araguari 

e Lagamar ambos em Minas Gerais, por serem os polos presenciais que possuíam um total 

de 12 alunos matriculados, sendo 6 (seis) participantes em cada polo. Contudo, apesar de 

terem sido convidados com antecedência via plataforma, bem como por intermédio dos 
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tutores presenciais e coordenadores de polo, dos 12 (100,0%) alunos matriculados nesses 

polos na disciplina EAD285, somente 4 (33,3%) participantes do polo de Araguari 

compareceram ao polo para a realização dessa atividade. Os participantes do polo de 

Lagmar não compareceram no polo para participarem dessa atividade. Para efeito da 

análise dos dados, esses participantes foram representados pelos códigos A1, A13, A19 e A35, 

sendo que correspondem a 100,0% da população pesquisada nesse grupo focal. 

A análise das respostas dadas para a questão 1: Explique qual seria uma melhor 

maneira para você aprender conteúdos relacionados com a Geometria Plana mostra que 1 

(25,0%) participante respondeu a essa questão enquanto que 3 (75,0%) não participaram 

dessa discussão. Nesse sentido, a participante A1 afirmou que: 

A melhor forma que eu acho é realmente com a prática mesmo, com 

exercícios. Que a gente coloque em prática as figuras e não só [utilize] a 

teoria. Pegar o objeto, abrir ele, transformar em planos [permite] que a 

gente tem um entendimento melhor [dos conteúdos geométricos]. 

 

A análise das respostas dadas para a questão 2: A utilização de softwares como o 

GeoGebra, nas aulas de Geometria, desenvolvidas na plataforma Moodle, pode trazer 

benefícios para o seu ensino e aprendizagem? Quais? mostra que 2 (50,0%) participantes 

responderam a esse questionamento, citando como benefícios a facilidade na resolução de 

exercícios, maior interesse dos alunos, o aprendizado sobre o emprego de softwares para 

serem utilizados nas aulas e a mudança de postura em relação ao método tradicional de 

ensino. Por exemplo, a participante A19 afirmou que “Eu acho que sim, porque torna mais 

fácil o entendimento. Quando utilizamos o programa fica mais interessante e facilita a 

resolução de exercícios”. 

A análise das respostas dadas para a questão 3: A utilização do software GeoGebra 

pode ser realizada de maneira parcial ou integral durante as aulas de geometria. Explique 

sobre a sua preferência de trabalho com esse software nas aulas de Geometria mostra que 

1 (25,0%) participante respondeu a essa questão enquanto que 3 (75%) não participaram 

dessa discussão. Nesse sentido, a participante A19 argumentou que: 

Eu acho que, como tudo hoje está baseado na tecnologia, deveria ser 

integral. (...) eu e uma colega fomos estudar com a tia dela, que é 

professora da quinta série, ela não conhecia o GeoGebra e achou muito 

interessante, afirmando que vai passar a utilizar o software em suas aulas. 
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Eu acho que, de forma integral, facilita tanto para o professor, quanto 

para os alunos. 

 

A análise das respostas dadas para a questão 4: Vocês gostariam de sugerir alguma 

metodologia específica para o ensino de conteúdos de Geometria Plana para promover a 

aprendizagem significativa de seus conteúdos? mostra que 3 (75,0%) discutiram essa 

questão enquanto que 1 (25%) participante não a respondeu. Nesse sentido, a participante 

A13 afirmou que "Quando [se] fala em geometria, até eu mesma tenho um pouquinho de 

trauma. Acho que aulas diferentes, usando a criatividade dos alunos, diversificando, 

tornam as aulas mais interessantes”. 

A análise das respostas dadas para a questão 5: Explique como o professor e os 

tutores a distância podem utilizar o software GeoGebra como mediador do ensino e 

aprendizagem de conteúdos de Geometria mostra que 2 (50,0%) participaram da discussão 

referente a essa questão enquanto que 2 (50%) não a responderam. Por exemplo, a 

participante A19 relatou que essa mediação pode ser realizada com “atividades [por meio 

das quais] pudéssemos desenvolver junto com os tutores. Às vezes marcando uma aula 

presencial ou através dos fóruns” enquanto a participante A1 afirmou que “Só fui conhecer 

esse software agora na reoferta e está sendo um ponto a mais, estamos ganhando com essa 

novidade”. 

A análise das respostas dadas para a questão 6: Explique como vocês gostariam que 

ocorresse a interação com o professor da disciplina e os tutores a distância mostra que 4 

(100,0%) participantes afirmaram que responderam essa questão anteriormente, pois já 

haviam comentado que as aulas postadas pelo professor na plataforma e a participação dos 

tutores nos fóruns os auxiliam no aprendizado dos conteúdos geométricos propostos. 

A análise das respostas dadas para a questão 7: Qual seria a melhor maneira para 

você e para seus alunos aprenderem a utilizar o software GeoGebra? mostra que 2 

(50,0%) participantes responderam a essa questão enquanto que 2 (50%) dos participantes 

não a responderam. Assim, a participante A13 afirmou que: 

Nem todas as escolas possuem laboratório de informática. Ainda assim, 

as que possuem, de 10 computadores, apenas 2 funcionam, então é meio 

complicado. Os laboratórios são bem precários, não possuem 

ferramentas. 
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A análise das respostas dadas para a questão 8: Vocês já instalaram o software 

livre GeoGebra em seus computadores? Alguém teve dificuldade para fazer a instalação? 

mostra que 4 (100,0%) participantes afirmaram que haviam instalado o software em seu 

computador, apesar de terem experienciado algumas dificuldades durante o processo de 

instalação, como por exemplo, a internet lenta e a falta de atenção com relação às 

instruções para a instalação do software que estava disponível na plataforma. Por 

exemplo, a participante A1 afirmou que “No meu caso, não sei se é porque a internet da 

minha casa é ruim mesmo, mas tive que tentar baixar o programa umas três vezes”. 

A análise das respostas dadas para a questão 9: O que acharam das aulas da 

geometria plana euclidiana realizadas no software? Explique como as aulas gravadas 

podem auxiliar você a aprender esses conteúdos mostra que 4 (100,0%) participantes 

afirmaram que as aulas propostas que foram realizadas com a utilização do software 

GeoGebra foram ótimas. Por exemplo, a participante A1 relatou que “Com certeza, as aulas 

realizadas no software GeoGebra facilitam o entendimento sobre conteúdos da Geometria 

Plana”. 

Finalizando essa análise, as respostas dadas para a questão 10: Comente sobre a 

dinâmica das aulas de geometria com o software GeoGebra. Gostariam de dar alguma 

sugestão mostra que 4 (100,0%) participantes afirmaram que a dinâmica tecnológica 

adotada nas aulas foi interessante. Nesse direcionamento, a participante A13 afirmou que 

“Eu achei bem interessante porque eu nunca tinha visto a geometria plana dessa forma. (...) 

fomos evoluindo um pouquinho à cada atividade”. 

O quadro 26 mostra as palavras e os termos mais frequentes utilizados pelos 

participantes nas respostas dadas para os questionamentos durante a realização do Grupo 

Focal 2. 
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Quadro 26: Palavras e termos utilizados mais frequentemente pelos participantes do Grupo 

Focal 2 

Termos, palavras, 

expressões e frases 

Frequência % Termos, palavras, 

expressões e frases 

Frequência  % 

Prática 2 2,0% Geometria 3 3,0% 

GeoGebra 1 1,0% Figura 3 3,0% 

Ferramenta 3 3,0% Tecnologia 4 4,0% 

Programa 5 5,1% Software 2 2,0% 

Informática/ 

Laboratório 

5 5,1% Uso/Utilização 6 6,1% 

Matemática 1 1,0% Professor 4 4,0% 

Tutor 1 1,0% Computador 3 3,0% 

Reoferta 3 3,0% Aula/Sala de aula 6 6,1% 

Alunos 5 5,1% Escolas 4 4,1% 

Dificuldades 4 4,0% Trabalhar 4 4,1% 

Interessante 9 9,1% Atividades/Exercíci

os 

6 6,1% 

Aprendizado 1 1,0% Facilidade 3 3,0% 

Oportunidade 2 2,0% Instalar 2 2,0% 

Internet 1 1,0%  6 6,1% 

Total 43 43,4% Total 56 56,6% 

Total Geral 99 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Além disso, o quadro 27 mostra as expressões e frases utilizadas com mais 

frequência pelos participantes para as respostas dadas às questões do Grupo Focal 2. 
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Quadro 27: Expressões e frases utilizadas com mais frequência pelos participantes 

no Grupo Focal 2 

Expressões e Frases Frequência % 

Muito válido, muito interessante, muito 

positivo 

8 66,6% 

Ajuda aprender geometria 2 16,7% 

No início tive dificuldade 2 16,7% 

TOTAL 12 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.3.   Apresentação e Análise dos Dados Qualitativos (QUAL) e Quantitativos (QUAN) 

dos Fóruns de Discussão 

Os dados qualitativos e quantitativos foram coletados por meio de três Fóruns de 

Discussão, que serviram para a obtenção de informações relacionadas com o 

desenvolvimento das aulas e das atividades que foram propostas com a utilização do 

software GeoGebra. 

Após o desenvolvimento de cada atividade no AVA, os participantes discutiram 

sobre o seu desenvolvimento por meio da postagem de dúvidas e da exposição de suas 

opiniões sobre a realização dessa atividade. A figura 11 mostra a interface do Moodle 

utilizada na realização dos fóruns de discussão. 
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Figura 11: Interface do Moodle dos fóruns de discussão 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O quadro 28 mostra o diálogo virtual que ocorreu entre a professora-pesquisadora, 

os participantes A11 e A29 e a tutora a distância no fórum de discussão realizado nos dias 27 

e 28 de janeiro de 2014. 

 

Quadro 28: Diálogo realizado entre os participantes A11 e A29, a professora-pesquisadora e 

a tutora a distância 

Segunda, 27 de janeiro de 2014 – 10:16 h 

Participante A11: O programa GeoGebra facilita a desenhar e a calcular as medidas dos ângulos, 

mas tenho que praticar mais para sanar algumas dificuldades que só surgem no momento da 

resolução dos exercícios. 

Segunda, 27 de janeiro de 2014 – 14:38 h 

Professora-pesquisadora: Quanto mais utilizar o programa, maior será a facilidade para usar as 

ferramentas oferecidas por ele. De qualquer maneira, estou a disposição para ajudar nas dúvidas. 

Terça, 28 de janeiro de 2014 – 15:40 h  

Participante A29: Boa tarde a todos! Olá participante A11. Eu também tenho muita dificuldade com 

a GeoGebra, mas creio eu, que é só mais um obstáculo a ser superado. 
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Terça, 28 de janeiro de 2014 – 20:11 h 

Tutora a Distância: Boa Noite participante A11, professora-pesquisadora e participante A29. Como 

a professora-pesquisadora disse, quanto mais usar o GeoGebra, menos dificuldades vocês terão. 

Podem postar suas dúvidas também nos Fóruns ou por mensagens, estou a disposição também. 

Abraço. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nesse direcionamento, o diálogo virtual realizado na plataforma Moodle nos dias 

11 e 12 de Fevereiro de 2014 entre a professora-pesquisadora e a participante A11 retrata a 

maneira como foram sanadas as dúvidas com relação a construção de triângulos por meio 

da utilização dos fóruns de discussão. O quadro 29 mostra o diálogo realizado nos dias 11 

e 12 de Fevereiro de 2014. 

 

Quadro 29: Diálogo realizado entre a participante A11 e a professora-pesquisadora 

Terça, 11 de fevereiro de 2014 – 20:32 h 

Participante A11: Olá Professora-pesquisadora. 

Mais uma vez preciso da sua ajuda. Estou tentando resolver os exercícios propostos na 

plataforma, mas não sei como desenhar os triângulos com as medidas corretas no geogebra, para 

que eu possa classificá-los em eqüilátero, isósceles ou escaleno. 

Tentei fazer e não consigo desenhar corretamente o triângulo eqüilátero movendo os pontos, 

pois só consigo desenhar triângulo com dois lados iguais ou três lados diferentes. Aguardo 

retorno. Abraços! Att. 

Quarta, 12 de fevereiro de 2014 – 18:38 h 

Professora-pesquisadora: Oi Participante A11, boa noite. 

Para desenhar um triângulo equilátero você deve proceder como na aula da web que está 

postada na plataforma. Pode também usar a ferramenta segmento dado o seu comprimento que 

se encontra naquele local das retas. Tente fazer e me avise se deu certo. Abraços. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Por outro lado, o quadro 30 mostra o diálogo virtual que ocorreu entre a professora-

pesquisadora, a participante A11 e a tutora a distância no fórum de discussão realizado nos 

dias 14, 15 e 18 de Março de 2014. 

 

Quadro 30: Diálogo realizado entre a participante A19, a professora-pesquisadora e a tutora 

a distância 

Sexta, 14 de março de 2014 – 21:30 h 

Participante A19: Ainda não consegui entender como copiar e colar a página do geogebra. 

Sábado, 15 de março de 2014 – 01:10 h 

Tutora a Distância: Olá participante A19. 

Você precisa assistir a "Aula da Professora-pesquisadora". 

Está no início da plataforma (tópico 0) no links para nossos vídeos Aulas Fantásticas. 

Depois de vinte minutos de aula, a professora-pesquisadora passa orientação também sobre 

salvar uma figura do GeoGebra. 

Qualquer dúvidas estamos aqui. 

Abraço 

Terça, 18 de março de 2014 – 18:43 h  

Professora-Pesquisadora: Além do que a tutora a distância falou, tem um documento postado na 

plataforma que explica passo a passo como enviar as figuras feitas no GeoGebra em outros 

programas. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Devido à dificuldade apresentada pelos participantes com relação a maneira de 

transportar uma figura realizada no GeoGebra para outro programa, a professora-

pesquisadora elaborou um texto explicativo sobre essa dificuldade, postando-o na 

plataforma para esclarecimentos (quadro 31). 

 

 



133 

 

Quadro 31: Texto explicativo referente ao transporte de uma figura realizada no GeoGebra 

para outro programa 

Como usar uma figura realizada no GeoGebra em outro programa 

 

1. Após fazer a figura no software GeoGebra, clicar em Arquivo, Gravar como, 

você irá dar um nome para a figura e mandar gravar. 

2. Ainda no software GeoGebra, clicar em Arquivo, Exportar, Janela de 

Visualização como imagem (png, eps), então abrirá uma janela, onde você irá 

clicar em gravar, você irá dar um nome para o arquivo, normalmente o mesmo 

dado anteriormente, acrescentando .png e clicar em gravar. Nesse momento, 

você deverá escolher o local onde irá gravar, normalmente no desktop, ou em 

uma pasta que escolher. 

3. Para colocar a figura em um tamanho ideal, você deverá clicar no arquivo que 

contem a figura que acabou de gravar (por ex., se salvou no desktop, vá até a 

área de serviço e clique no arquivo com o botão direito do mouse), clique em 

abrir com, Microsoft Office Picture Manager, onde seu desenho será aberto 

nesse programa. Clicar em Editar Figura, Cortar, Use o mouse para colocar o 

retângulo exatamente do tamanho da sua figura e mande salvar. 

4. No programa onde a figura será colocada (por ex. Word) insira uma caixa de 

texto e dentro dela clique em inserir, imagem do arquivo, vá até o desktop ou 

pasta que salvou o arquivo e mande inserir. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Além disso, o quadro 32 mostra um diálogo realizado entre a professora-

pesquisadora e a participante A1 do pólo de Araguari – Minas Gerais através de vídeo 

conferência no dia 13 de março de 2013, ocorrido entre 19:00 horas e 20:30 horas. 

  

Quadro 32: Diálogo realizado entre a participante A1 e a professora-pesquisadora por meio 

de vídeo conferência 

Professora-pesquisadora: Gostaríamos de saber como está sendo visto o trabalho com o 

GeoGebra realizado via plataforma Moodle. 

Participante A1: Estamos achando todo o trabalho muito interessante, porém temos algumas 

dúvidas. Mas estamos percebendo que devemos seguir os passos, quando pegamos e vamos 

fazendo, estamos conseguindo fazer. 

Professora-Pesquisadora: Muito bom. Em relação às dúvidas, vocês podem estar perguntando nos 

fóruns quaisquer que sejam elas, que estamos respondendo todos os dias à medida em que vão 

perguntando. 
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Participante A1: Isso é muito bom, pois temos um monte de dúvidas. 

Professora-pesquisadora: Isso é importante, pois quando se tem dúvida é porque está estudando. 

Participante A1: Vamos postar as dúvidas. Obrigado. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.3.1.   Primeiro Fórum de Discussão 

O primeiro fórum de discussão teve duração de 85 dias, sendo aberto no dia 11 de 

Janeiro de 2014 e encerrado no dia 5 de Abril de 2014, tendo como tema a utilização do 

software GeoGebra nas aulas de Geometria Plana. Vinte e sete (69,2%) dos 39 (100,0%) 

participantes postaram comentários nesse fórum, sendo que 12 (30,8%) participantes não 

colaboram com essa discussão. É importante ressaltar que a tutora a distância participou 17 

vezes, a professora-pesquisadora participou 34 vezes e o professor da disciplina participou 

13 vezes discutindo os temas postados, respondendo as dúvidas e propondo sugestões para 

os estudos dos conteúdos da disciplina e da utilização desse software. 

A análise dos dados mostra que 27 (100%) participantes interagiram nesse fórum, 

sendo que 8 (29,6%) postaram 1 mensagem, 9 (33,3%) postaram 2 mensagens, 6 (22,2%) 

postaram 3 mensagens, 1 (3,7%) postou 4 mensagens, 2 (7,4%) postaram 5 mensagens e 1 

(3,7%) postou 1 mensagem. O gráfico 13 mostra a frequência de compartilhamentos dos 

participantes nesse fórum de discussão. 
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Gráfico 13: Frequência de compartilhamento dos participantes no primeiro fórum 

de discussão 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Os temas comentados com mais frequência nesse fórum estavam relacionados com 

o Software GeoGebra, a Geometria Plana e as Atividades Realizadas com o Software 

GeoGebra. 

 

3.3.1.1. Software GeoGebra 

 

O tema relacionado com o software GeoGebra foi comentado por 27 (100%) 

participantes por meio de 19 postagens distintas. O quadro 33 mostra os comentários 

realizados pelos participantes sobre esse software. 

  

Quadro 33: Comentários dos participantes sobre o software GeoGebra 

Opiniões e Comentários Frequência Porcentagem 

Características do software GeoGebra: permite realizar 

construções geométricas com a utilização de pontos, retas, 

segmentos de reta.  

1 3,7% 

É bem dinâmico, possibilita ao professor trabalhar com os 1 3,7% 
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alunos os conteúdos complexos de maneira interativa. 

Um excelente instrumento a ser usado por professores que 

querem fazer a diferença em suas aulas. 

1 3,7% 

Um excelente auxílio na preparação de atividades. 1 3,7% 

Acho interessante o ato de inovar. 1 3,7% 

Trabalha a álgebra com a geometria. A prática deve ser 

constante para melhor aprimoramento. 

1 3,7% 

Facilita a construção de figuras e a calcular as medidas dos 

ângulos. 

1 3,7% 

Não adianta usar novas tecnologias se as metodologias 

adotadas não modificarem. Como futuros professores, 

temos que atualizar sempre. 

1 3,7% 

Muito legal e interessante essa forma instigadora de 

ensinar geometria que desperta a curiosidade e faz com 

que a aprendizagem seja significativa e proveitosa 

1 3,7% 

Imagino a felicidade do aluno em aprender matemática nas 

séries iniciais com essa nova maneira de aprender 

matemática, mas o professor deve dominar o software. 

1 3,7% 

Após a aula presencial, usar o programa ficou fácil demais. 

A aula foi muito produtiva e esclarecedora. 

5 18,5% 

O software auxilia os alunos a terem uma construção de 

conhecimento com a prática.  

2 7,4% 

Ao assistir as videoaulas percebi que o ensino da 

matemática pode ser atraente e motivador utilizando as 

novas tecnologias 

1 3,7% 

Gostei muito do aplicativo e pretendo colocar em prática na 

escola onde trabalho. 

1 3,7% 

Parabenizo pelas webs, trabalhar com o software é muito 

bom. 

1 3,7% 

Como estou fazendo várias disciplinas, estou com 

dificuldades em entender o GeoGebra 

3 11,1% 

O GeoGebra é um programa complicado para entender 

sozinho, mas com a prática pretendo melhores resultados. 

1 3,7% 

Contribui nas construções dos conceitos de figuras planas a 

partir do concreto. 

2 7,4% 

Sei que o software é muito interessante, mas sou péssima 

em matemática, tenho medo 

1 3,7% 

TOTAL 27 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Com relação à utilização do software GeoGebra, a participante A1 afirmou que: 

É muito interessante este programa, tenho que praticar mais. 

Ele possibilita o uso de uma tecnologia nova em uma aula e 

em um laboratório de informática com os alunos. Assim 

todos terão uma construção de conhecimento com a prática. 

 

Nesse direcionamento, a participante A35 argumentou que “Esta ferramenta introduz 

um conceito matemático dos objetos a partir da resposta gráfica oferecida pelo programa. 

Assim, surge naturalmente, o processo de questionamento, argumentação e dedução”. 

 

3.3.1.2. Geometria Plana 

O tema Geometria Plana foi comentado por 9 (33,3%) por meio de 8 postagens 

distintas. Com relação a esse tema, a participante A27 afirmou que “Nos anos iniciais o 

aluno já é capaz de resolver situações problemas envolvendo a geometria, ela faz parte do 

nosso cotidiano”. O quadro 34 mostra os comentários realizados pelos participantes sobre 

esse tema. 

 

Quadro 34: Opiniões e comentários a respeito de conteúdos da Geometria Plana 

Opiniões e Comentários Frequência Porcentagem 

O significado designa as propriedades relacionadas com a 

posição e a forma de objetos no espaço. 

1 11,1% 

A palavra geometria origina-se de dois termos gregos “geo” 

(terra) e “métron” (medir). 

1 11,1% 

A geometria faz parte do nosso cotidiano, pois a todo 

momento nos deparamos com formas geométricas que na 

maioria das vezes passam despercebidas por todos nós. 

2 22,2% 

Dentro do contexto educacional é freqüente encontrarmos 

dificuldade de leitura e interpretação da linguagem 

matemática de conseguir explorar as figuras geométricas e 

descobrir as propriedades que as caracterizam. 

1 11,1% 



138 

 

O planejamento das aulas de geometria com material 

concreto faz com que os alunos possam compreender, 

identificar, reconhecer e comparar as figuras em suas 

variadas formas 

1 11,1% 

A importância do estudo da geometria nas séries iniciais 

exerce uma grande contribuição para o entendimento e 

conhecimento sobre diversas figuras encontradas no nosso 

meio social. 

1 11,1% 

Dentre as figuras planas, encontra-se o triângulo que é 

utilizado em diversas áreas: nas engenharias, em parques, 

em objetos em geral, em construções, em sinalização e em 

brinquedos. 

1 11,1% 

A geometria faz parte do nosso dia a dia, cabe a nós 

propormos atividades desafiadoras 

1 11,1% 

TOTAL 9  100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  

 

3.3.1.3. Atividades Realizadas com o Software GeoGebra 

Finalizando a análise dos dados coletados no primeiro fórum de discussão, os 

participantes também postaram as suas dúvidas, comentários e opiniões com relação às 

atividades realizadas com os conteúdos da geometria plana com a utilização do software 

GeoGebra. Por exemplo, a participante A32 afirmou que “Gostei muito de realizar as 

atividades propostas no GeoGebra. Facilita muito a aprendizagem sobre a geometria que é 

de extrema importância para todos nós durante toda a nossa vida, adorei” enquanto que a 

participante A11 argumentou que: 

Foi muito interessante a aula com a professora-[pesquisadora], pois como 

ela explicou, ela usou um livro antigo, mas usou um programa moderno 

para resolver as questões. É muito bom constatar que uma aula moderna 

não precisa descartar materiais mais antigos que contêm ricos exercícios, 

mas sim usá-los com novas ferramentas. 

 

O quadro 35 mostra as postagens realizadas por 27 (100%) participantes sobre esse 

tema por meio de 11 postagens distintas. 
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Quadro 35: Comentários sobre as atividades realizadas com o software GeoGebra 

Dúvidas, Opiniões e Comentários Frequência Porcentagem 

Estou conseguindo fazer as atividades no GeoGebra, só não 

sei salvar, cortar as imagens para mandar pela plataforma. 

3 11,1% 

A atividade é importante para mantermos bem longe 

aquela velha frase “não sou capaz”. 

1 3,7% 

Ao realizar a atividade podemos sair do método tradicional 

de ensino e aprendizagem. 

1 3,7% 

Muito esclarecedoras as aulas para explicar o GeoGebra. 1 3,7% 

As videoaulas e as atividades nos ajudaram a recordar os 

conceitos básicos de geometria. 

2 7,4% 

Muito interessante as aulas de geometria realizadas no 

GeoGebra. 

3 11,1% 

Dúvida em procedimentos básicos do programa. 2 7,4% 

Dificuldades em realizar as atividades. 3 11,1% 

Realizar as atividades no GeoGebra facilita a aprendizagem 

de Geometria. 

1 3,7% 

Estou conseguindo realizar as atividades. 7 25,9% 

Com a prática fica mais fácil resolver as atividades. 3 11,1% 

TOTAL 27 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  

 

O quadro 36 mostra as palavras e os termos utilizados com mais frequência pelos 

participantes durante a realização do Primeiro Fórum de Discussão. 
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Quadro 36: Palavras e termos utilizados com mais frequência pelos participantes no 

Primeiro Fórum de Discussão 

Termos e palavras Frequência % Termos e palavras Frequência  % 

Prática 9 1,5% Geometria 25 4,1% 

GeoGebra 57 9,5% Figura 17 2,8% 

Ferramenta 6 1,0% Tecnologia 8 1,3% 

Software 11 1,8% Aplicativo 4 0,7% 

Solução 2 0,3% Fóruns 2 0,3% 

Fácil 

Facilidade 

6 1,0% Gostar/Gostei 13 2,2% 

Matemática 11 1,8% Professor/ 

Professores 

28 4,6% 

Tutor 2 0,3% Construção 

Construções 

7 1,2% 

Mensagem 2 0,3% Aula/Sala de aula 44 7,3% 

Aluno/Alunos 15 2,5% Escola/Escolas 5 0,8% 

Dificuldades 14 2,3% Trabalhar 16 2,7% 

Plataforma 21 3,5% Atividades/ 

Exercícios 

52 8,6% 

Aprender/ 

Aprendizado 

18 3,0% Vídeo/Web 10 1,7% 

Oportunidade 2 0,3% Dinâmico 2 0,3% 

Moodle 1 0,2% Uso/Usar/ 

Utilização 

15 2,5% 

Interativa 3 0,5% Concreto 2 0,3% 

Formas Geométricas 10 1,7% Programa 17 2,8% 

Boa/Bom 59 9,8% Prazeroso 2 0,3% 
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Importante 7 1,2% Diversas 5 0,8% 

Geométricas 6 1,0% Método 5 0,8% 

Ponto 15 2,5% Triângulo 7 1,2% 

Segmento 6 1,0% Centímetros 6 1,0% 

Medida 10 1,7% Observar 2 0,3% 

Dúvidas 15 2,5%    

Total 308 51,2% Total 294 48,8% 

Total Geral 602 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, o quadro 37 mostra as expressões e frases utilizadas com mais 

frequência pelos participantes nas respostas dadas às questões do Primeiro Fórum de 

Discussão. 

 

Quadro 37: Expressões e frases utilizadas com mais frequência pelos participantes no 

primeiro fórum de discussão 

Expressões e Frases Frequência % 

Muito interessante 13 29,5% 

Após a aula presencial, usar o programa 

ficou fácil demais. 

5 11,4% 

O software auxilia os alunos a terem uma 

construção de conhecimento com a 

prática. 

2 4,5% 

Contribui nas construções dos conceitos 

de figuras planas a partir do concreto 

2 4,5% 

A geometria faz parte do nosso cotidiano 3 6,8% 

Estou conseguindo realizar as atividades 10 22,7% 

Muito interessante as aulas de geometria 

realizadas no GeoGebra. 

3 6,8% 



142 

 

Com a prática fica mais fácil resolver as 

atividades 

3 6,8% 

Dificuldades em realizar as atividades 3 6,8% 

TOTAL 44 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.3.2.   Segundo Fórum de Discussão 

O segundo fórum de discussão teve a duração de 42 dias, sendo aberto no dia 05 de 

Março de 2014 e encerrado no dia 15 de Abril de 2014, tendo como tema as aulas e as 

atividades desenvolvidas no software GeoGebra no decorrer desse período. Vinte e três 

(59,0%) dos 39 (100,0%) participantes postaram as suas dúvidas, comentários e sugestões 

nesse fórum, sendo que 16 (41%) participantes não colaboram com a discussão proposta 

nesse ambiente de discussão. Nesse fórum, a tutora a distância participou 11 vezes, o 

professor da disciplina participou 5 vezes e a professora-pesquisadora participou 7 vezes 

respondendo aos questionamentos, dúvidas e sugestões postadas pelos participantes desse 

estudo. 

Para a realização dessa análise, os 23 participantes que interagiram nesse fórum 

correspondem a 100,0% da população pesquisada. Nesse direcionamento, 18 (78,3%) 

participantes compartilharam os seus comentários uma vez, 2 (8,7%) participantes 

compartilharam os seus comentários duas vezes e 3 (13,0%) participantes compartilharam 

os seus comentários três vezes, possibilitando a discussão com relação às atividades 

propostas nesse período. O gráfico 14 mostra a relação à frequência de compartilhamento 

dos participantes nesse fórum de discussão. 
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Gráfico 14: Frequência de compartilhamento dos participantes no segundo fórum 

de discussão 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise dos dados mostra que nesse fórum, os comentários postados pelos 

participantes tinham relação com três itens referentes ao software GeoGebra e com as 

atividades propostas no AVA, que foram as facilidades, as dificuldades e as opiniões sobre 

a utilização desse software. 

 

3.3.2.1. Facilidades 

Os dados mostram que dos 23 (100%) participantes desse estudo, 21 (91,3%) 

descreveram 11 facilidades com relação à utilização desse software, que estão relacionadas 

com a sua aplicação prática e com a facilidade na utilização de seus recursos na construção 

de figuras planas e no ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos. O quadro 38 

mostra as facilidades citadas pelos participantes em relação à utilização do software 

GeoGebra. 
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Quadro 38: Facilidades com relação à utilização do GeoGebra 

Facilidades Frequência Porcentagem 

Aplicação prática nas aulas 6 28,6% 

Oferecimento de uma maneira diferenciada de criar retas 1 4,8% 

Contribuição da tecnologia para o ensino e aprendizagem 

da matemática 

1 4,8% 

Possibilita um avanço tecnológico em prol da educação 1 4,8% 

Disponibilização de inúmeros recursos para tornar o ensino 

da geometria atrativo 

1 4,8% 

Facilitador do processo educacional 3 14,3% 

Auxilia a construção de figuras geométricas 2 9,5% 

Facilitador da aprendizagem 2 9,5% 

Fácil de ser utilizado 1 4,8% 

Possibilita o aprofundamento de conteúdos da Geometria 

Plana 

2 9,5% 

A dinâmica do movimento permite testes e análises 

relacionadas com a geometria plana. 

1 4,8% 

TOTAL 21 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  

 

Reforçando a facilidade de utilização do software GeoGebra, a participante A8 

afirmou que: 

Trabalhar com uma novidade [tecnológica] não é fácil, até que se domine 

o conteúdo, o programa GeoGebra está sendo um desafio para mim, mas 

pretendo aprendê-lo para enriquecer meus conhecimentos e ser 

mediadora na construção do conhecimento de meus futuros alunos. 

 

Com relação à utilização dos recursos disponibilizados por esse software, a 

participante A19 argumentou que: 
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O GeoGebra dispõe de inúmeros recursos que torna o ensino da 

geometria muito atrativo atualmente, se soubermos utilizar a tecnologia 

disponível aliada ao conhecimento matemático, (...). Gostei muito de 

fazer os exercícios no GeoGebra principalmente porque quando erramos, 

percebemos [o erro] e podemos tentar de novo até dar certo, muito legal. 

 

3.3.2.2. Dificuldades 

A análise dos dados mostra que dos 23 (100%) participantes, 16 (69,6%) postaram 

7 comentários distintos sobre as dificuldades com relação à utilização do software 

GeoGebra relacionadas com o seu manuseio, para a realização das tarefas propostas e pelo 

fato de alguns participantes residirem em local de difícil acesso à Internet. Por outro lado, 

7 (30,4%) não postaram os seus comentários sobre as dificuldades relacionadas com a 

utilização desse software. Contudo, não há dados suficientes para afirmar que a não 

participação nesse fórum estava relacionada com a facilidade desses participantes para a 

utilização do GeoGebra. O quadro 39 mostra as dificuldades citadas pelos participantes 

com relação à utilização do GeoGebra. 

 

Quadro 39: Dificuldades citadas pelos participantes em relação ao GeoGebra 

Dificuldades Frequência Porcentagem 

Complicado para manusear 3 18,7% 

Difícil na primeira vez que se usa 3 18,7% 

Não entendi 2 12,5% 

Dificuldade em realizar as tarefas propostas 5 31,2% 

É difícil para quem é idoso 1 6,3% 

Dificuldade em assistir os vídeos e por morar em local 

onde a internet não funciona 

1 6,3% 

Preciso saber como salvar para enviar 1 6,3% 

TOTAL 16 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  
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Com relação ao software GeoGebra, a participante A27 afirmou que:  

O programa [GeoGebra] realmente é uma marca de grande avanço 

tecnológico em prol da educação. Porém, tive muitas dificuldades em 

realizar as tarefas. Confesso que não consegui sem o apoio do professor e 

colegas. 

 

Continuando com a análise sobre as dificuldades com relação à utilização desse 

software, a participante A14 afirmou que “No início senti uma dificuldade para usar o 

programa, mas acredito que consegui”. 

 

3.3.2.3. Opiniões 

A análise dos dados mostra que 23 (100,0%) participantes postaram 9 comentários 

distintos sobre as suas opiniões com relação à utilização do GeoGebra, que estavam 

relacionadas com a aprendizagem, o interesse e a funcionalidade das ferramentas 

disponíveis nesse software. Essa análise também mostra que mais que um participante 

postou dois ou mais comentários equivalentes, totalizando uma frequência superior ao 

número de participantes desse estudo. O quadro 40 mostra as opiniões postadas pelos 

participantes com relação à utilização do software GeoGebra. 

 

Quadro 40: Opiniões postadas pelos participantes com relação à utilização do GeoGebra 

Opiniões Frequência Porcentagem 

É muito interessante 7 28,0% 

Com a prática melhoramos 7 28,0% 

Aprendi muito com essa ferramenta 1 4,0% 

Estou satisfeita por ter conhecido esse novo 

instrumento 

1 4,0% 

Tive que assistir a videoaula da professora-

pesquisadora várias vezes, mas consegui 

4 16,0% 

Não imaginava que pudesse existir um programa tão 1 4,0% 
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funcional 

É um desafio, mas pretendo aprendê-lo 2 8,0% 

Fiz a tarefa e pretendo acertar alguma questão 1 4,0% 

Consigo fazer as atividades  1 4,0% 

TOTAL 25 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  

 

Com relação à utilização do software GeoGebra, a participante A32 argumentou que: 

No início tive muitas dificuldades para manusear este aplicativo, mas 

depois de assistir várias vezes a aula da [professora-pesquisadora] e do 

[professor da disciplina] ensinando os passos em como utilizá-lo foi 

ficando bem mais fácil e agora quando tenho que fazer uma figura 

geométrica, faço no GeoGebra, pois ele facilita muito as coisas. 

 

Nesse direcionamento, a participante A21 afirmou que essa “é a lei da natureza, 

[pois] a prática leva a perfeição, no meu caso a aprendizagem, mas estou satisfeita por ter 

conhecido este novo instrumento”. 

 

O quadro 41 mostra as palavras e os termos utilizados com mais frequência pelos 

participantes durante a realização do Segundo Fórum de Discussão. 

 

Quadro 41: Palavras e termos utilizados com mais frequência pelos participantes no 

Segundo Fórum de Discussão 

Termos e palavras Frequência % Termos e palavras Frequência  % 

Prática 3 1,3% Geometria 6 2,7% 

GeoGebra 18 8,0% Figura 3 1,3% 

Ferramenta 5 2,2% Tecnologia 4 1,8% 

Atividade 11 4,9% Exercícios 3 1,3% 
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Compreensão/ 

Compreender 

3 1,3% Acertar 2 0,9% 

Matemática 2 0,9% Professor 17 7,5% 

Tutor 3 1,3% Construção/Constr

uções/Construir 

9 4,0% 

Reoferta 1 0,4% Aula/Sala de aula 22 9,8% 

Aluno/Alunos 8 3,5% Interação 3 1,3% 

Dificuldades 15 6,7% Trabalhar 6 2,7% 

Plataforma 7 3,1% Atividades/Exercíci

os 

14 6,2% 

Aprendizado/Apren

dizagem 

3 1,3% Facilidade/Fácil 9 4,0% 

Oportunidade 1 0,4% Mediação 2 0,9% 

Internet 1 0,4% Uso/Utilização 2 0,9% 

Programa 12 5,3% Habilidades 3 1,3% 

Software 6 2,7% Tarefa 5 2,2% 

Aprender/Aprendi 12 5,3% Realizar 4 1,8% 

Total 113 50,2% Total 112 49,8% 

Total Geral 225 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Além disso, o quadro 42 mostra as expressões e frases utilizadas com mais 

frequência pelos participantes nas respostas dadas às questões do Segundo Fórum de 

Discussão. 
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Quadro 42: Expressões e frases utilizadas com mais frequência pelos participantes no 

Segundo Fórum de Discussão 

Expressões e Frases Frequência % 

Muito interessante 7 15,2% 

Aplicação prática nas aulas 6 13,0% 

Facilitador do processo educacional 3 6,5% 

Auxilia a construção de figuras 

geométricas 

2 4,3% 

Facilitador da aprendizagem 2 4,3% 

Possibilita o aprofundamento de 

conteúdos da Geometria Plana 

2 4,3% 

Dificuldade em realizar as tarefas 

propostas 

5 10,9% 

Difícil na primeira vez que se usa 3 6,5% 

Complicado para manusear 3 6,5% 

Com a prática melhoramos 7 15,2% 

Tive que assistir a videoaula da 

professora-pesquisadora várias vezes, 

mas consegui 

4 8,7% 

É um desafio, mas pretendo aprendê-lo 2 4,3% 

TOTAL 46 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.3.3.   Terceiro Fórum de Discussão 

O terceiro fórum de discussão teve duração de 27 dias, sendo aberto no dia 20 de 

Março de 2014 e encerrado no dia 15 de Abril de 2014, tendo como tema principal a 

Atividade Avaliativa Formativa Final que foi desenvolvida com a utilização do software 

GeoGebra. Vinte (51,3%) dos 39 (100,0%) participantes postaram as suas dúvidas, 

comentários e sugestões, sendo que 19 (48,7%) participantes não realizaram postagens 

nesse fórum. A análise dos dados mostra que a tutora a distância participou 4 vezes 
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enquanto, o professor da disciplina participou 3 vezes e a professora-pesquisadora 

participou cinco vezes desse fórum de discussão. 

A análise dos dados mostra que 13 (65,0%) participantes compartilharam os seus 

comentários uma vez, 5 (25,0%) participantes compartilharam os seus comentários duas 

vezes e 2 (10,0%) participantes compartilharam os seus comentários três vezes, 

possibilitando a discussão com relação às atividades propostas nesse período. O gráfico 15 

mostra a relação à frequência de compartilhamento dos participantes nesse fórum de 

discussão. 

 

Gráfico 15: Frequência de compartilhamento dos participantes no terceiro fórum de 

discussão 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise dos dados mostra que os 20 (100%) participantes postaram 15 

comentários distintos, que estavam relacionados com as dúvidas, a qualidade, as 

dificuldades e o auxílio dos colegas para a realização dessa atividade. Essa análise também 

mostra que mais que um participante postou dois ou mais comentários equivalentes, 

totalizando uma frequência superior ao número de participantes. O quadro 43 mostra os 

comentários postados pelos participantes com relação à realização da atividade avaliativa 

formativa final. 
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Quadro 43: Comentários postados pelos participantes com relação a atividade final 

Comentários Frequência  Porcentagem 

Foi difícil 6 19,3% 

Requer tempo para ser realizada 1 3,2% 

Boa atividade  2 6,4% 

Consegui realizar e espero que esteja certo 9 29,0% 

Não consegui realizar 1 3,2% 

Solicitei auxílio para outros participantes 2 6,4% 

Passei um dia desenhando o estádio 1 3,2% 

Praticando a atividade, familiarizamos com o software 

e atingimos bons resultados 

1 3,2% 

Com a realização da atividade, enriqueci meus 

conhecimentos 

1 3,2% 

Quero praticar e me dedicar mais ao software 

GeoGebra 

1 3,2% 

Parabenizo aos professores por nos apresentar esse 

software 

2 6,4% 

Valeu cada dúvida e medo, pois acredito que evolui 1 3,2% 

Após retornar as leituras e explicações, a realização da 

atividade ficou fácil 

1 3,2% 

Não entendi como fazer 1 3,2% 

Não usei caixa de texto para colar figuras 1 3,2% 

TOTAL 31 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  

 

Com relação ao entendimento da atividade avaliativa formativa final postada na 

plataforma Moodle, a participante A35 afirmou que por meio da “realização da atividade 

final pude constatar que enriqueci muito os meus conhecimentos” enquanto que o 
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participante B3 relatou que “Não entendi como fazer a atividade final, aguardo a sua 

orientação”. Por outro lado, a retomada das orientações facilitou o entendimento da 

atividade, pois a participante A19 afirmou que ao “ler o comando, pensei que não 

conseguiria fazer, então retornei as leituras anteriores e as explicações e ficou fácil”. 

O quadro 44 mostra as palavras e os termos mais utilizados pelos participantes 

durante a realização do Terceiro Fórum de Discussão. 

 

Quadro 44: Palavras e termos utilizados com mais frequência pelos participantes no 

Terceiro Fórum de Discussão 

Termos e palavras Frequência % Termos e palavras Frequência  % 

Atividade boa 1 0,8% Geometria 1 0,8% 

GeoGebra 8 6,3% Figura 4 3,2% 

Ferramenta 2 1,6% Tarefa 4 3,2% 

Atividade Final 12 9,4% Exercícios 1 0,8% 

Ajuda 4 3,2% Aplicativo 2 1,6% 

Matemática 4 3,2% Professor 4 3,2% 

Consegui 17 13,4% Difícil 5 3,9% 

Dificuldades 4 3,2% Trabalhar/trabalho 8 6,3% 

Utilizar 1 0,8% Fácil 4 3,2% 

Aprendi 1 0,8% Mediação 1 0,8% 

Software 4 3,2% Boa 18 14,2% 

Prova 4 3,2% Realizar 

Realização 

6 4,7% 

Importante/ 

Importância 

2 1,6% Gostar/Gostei 3 2,4% 

Objetivos 2 1,6%    

Total 66 52,0% Total 61 48,0% 

Total Geral 127 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Nesse sentido, o quadro 45 mostra as expressões e frases utilizadas com mais 

frequência pelos participantes nas respostas dadas às questões do Terceiro Fórum de 

Discussão. 

 

Quadro 45: Expressões e frases utilizadas com mais frequência pelos participantes no 

Terceiro Fórum de Discussão 

Expressões e Frases Frequência % 

Foi difícil realizar a atividade 6 30,0% 

Consegui realizar e espero que esteja 

certo 

9 45,0% 

Solicitei auxílio para outros participantes 2 10,0% 

Parabenizo aos professores por nos 

apresentar esse software 

2 10,0% 

Com a realização da atividade, enriqueci 

meus conhecimentos 

1 5,0% 

TOTAL 20 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.4.    Apresentação e Análise dos Dados Qualitativos (QUAL) e Quantitativos 

(QUAN) das Atividades do Registro Documental 

Duas atividades foram elaboradas pela professora-pesquisadora com o auxílio do 

professor da disciplina, sendo postadas na plataforma Moodle para serem entregues em 

prazo pré-estabelecido conforme orientações postadas no AVA. Dessas atividades, uma 

delas estava relacionada com construção de triângulos enquanto que a outra foi a avaliação 

formativa final da disciplina. Essas atividades foram discutidas por meio de mensagens 

postadas nos fóruns de discussão propostos no AVA. 
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3.4.1.   Primeira Atividade do Registro Documental: Exercícios Propostos 

A primeira atividade realizada pelos participantes e enviada via plataforma foi 

postada no dia 03 de Fevereiro de 2014 com data para entrega prevista para o dia 08 de 

Março de 2014 até ás 23:55 horas, tendo um prazo de 34 dias para a sua realização. O 

principal objetivo dessa atividade foi verificar a aprendizagem da construção de triângulos 

equiláteros utilizando o software GeoGebra. Esses temas foram trabalhados por meio de 

aulas gravadas pela professora-pesquisadora e postadas na plataforma. 

A análise dos dados mostra que dos 39 (100,0%) participantes, 31 (79,5%) 

postaram essa atividade no prazo estabelecido enquanto que 8 (20,5%) não a postaram. No 

entanto, 2 (6,5%) desses participantes enviaram arquivos que não abriram em nenhum tipo 

de programa. Nesse sentido, foi encaminhada uma mensagem pela tutora a distância no 

intuito de esclarecer para esses participantes a maneira correta de envio desses 

documentos. 

Para a questão 1: Usando o software livre GeoGebra, desenhe, a partir de uma reta 

dada um triângulo equilátero cujo lado meça: a)1 cm; b) 3 cm; c) 6 cm, a análise das 

respostas dadas mostra que 21 (72,4%) dos 29 (100,0%) participantes responderam 

corretamente a essa questão enquanto que 8 (27,6%) participantes não a responderam. Por 

exemplo, a figura 12 mostra que a participante A2 construiu corretamente um triângulo 

equilátero medindo 1 cm de lado, realizando separadamente cada etapa da atividade. 
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Figura 12: Resposta dada pela participante A2 para a letra a da questão 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Por outro lado, a figura 13 mostra que a participante A20 realizou a questão 1 

desenhando as letras a, b e c em um mesmo gráfico. 

 

Figura 13: Resposta dada pela participante A20 para a questão 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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A análise das respostas dadas para a questão 2: Utilize o software GeoGebra para 

desenhar um triângulo isósceles e um triângulo escaleno. Comente o que você pensou para 

construir essas figuras mostra que 23 (79,3%) dos 29 (100,0%) participantes responderam 

corretamente a essa questão enquanto que 6 (20,7%) participantes não a responderam. 

Esses participantes afirmaram que um triângulo isósceles possui dois lados iguais e um 

lado diferente e que um triângulo escaleno possui todos os lados diferentes. Por exemplo, a 

figura 14 mostra como a participante A29 respondeu essa questão. 

 

Figura 14: Resposta dada pela participante A29 à questão 2 

Triângulo Isósceles Triângulo Escaleno 

  

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Com relação a essa construção geométrica, a participante A29 comentou que: 

Foi muito divertido e complicado construir essas figuras, pois tive 

dificuldade com o GeoGebra, mas pude perceber a diferença entre os 

triângulos escaleno e isósceles. Com a construção deles fixei a sua 

diferenciação, onde eu confundia muito qual era o isósceles e qual era o 

escaleno. A atividade do GeoGebra me ofereceu uma superação pois 

acreditava que não conseguiria fazê-los. Foi muito bom. 

 

Nesse direcionamento, a figura 15 mostra como a participante A13 respondeu essa 

questão.  
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Figura 15: Resposta dada pela participante A13 à questão 2 

Triângulo Isósceles Triângulo Escaleno 

  

Exemplo 

 

Exemplo 

 

Comentário da participante A13: O triângulo 

isósceles tem dois lados com a mesma medida 

e um lado com medida diferente. 

Comentário da participante A13: O triângulo 

escaleno possui todos os lados de medidas 

diferentes. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 3: Um conjunto de três estrelas que 

aparecem no céu são vértices de um triângulo equilátero. A distância entre quaisquer dois 

destes vértices é igual a 5 cm. a) Faça um esboço deste desenho. b) Qual é o perímetro 

desse triângulo mostra que 22 (75,9%) dos 29 (100,0%) participantes responderam 

corretamente a essa questão enquanto que 7 (24,1%) não a responderam. Por exemplo, a 

figura 16 mostra como a participante A11 respondeu a essa questão, salientando que o 

“perímetro dessa figura é igual a 15 cm”. 
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Figura 16: Resposta dada pela participante A11 à questão 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, a figura 17 mostra como a participante A28 respondeu à questão, 

afirmando que o “perímetro [da figura] é igual a 15 cm”. 

 

Figura 17: Resposta dada pela participante A28 à Questão 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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A análise das respostas dadas para a questão 4: Elabore uma questão 

contextualizada de acordo com o seu dia a dia, em que pode ser realizada a construção 

realizada na videoconferência mostra que 26 (89,6%) dos 29 (100,0%) participantes 

responderam a essa questão enquanto que 3 (10,4%) não a responderam. Essa análise 

também mostra que os participantes que responderam essa questão elaboraram um 

problema contextualizado que estava relacionado com a utilização do software GeoGebra, 

porém não utilizaram a construção que foi disponibilizada na plataforma via 

videoconferência. Por exemplo, a figura 18 mostra que a participante A19 elaborou a 

seguinte questão: “Vamos identificar as figuras geométricas na carinha do palhaço”. 

 

Figura 18: Representação da questão elaborada pela participante A19 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, a participante A26 elaborou a seguinte situação-problema: “Moro no 

Município de Presidente Olegário, minha Rua é a João Abílio, que é paralela a Rua Ilídio 

Araújo e a Rua Severino Mendes. E ambas são cortadas pela Rua Matadouro. Para ilustrar 
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essa minha realidade podemos utilizar o programa Geogebra”, representando-a de acordo 

com a figura 19. 

 

Figura 19: Representação da situação elaborada pela participante A26 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Finalizando, o quadro 46 mostra as palavras e os termos utilizados com mais 

frequência pelos participantes durante a realização da Primeira Atividade. 

 

Quadro 46: Palavras e termos utilizados com mais frequência pelos participantes na 

Primeira Atividade 

Termos e palavras Frequência % Termos e palavras Frequência  % 

Atividade  7 3,2% Geometria 2 0,9% 

GeoGebra 11 5,0% Figura 15 6,8% 

Triângulo 32 14,5% Exercícios 2 0,9% 

Divertido 2 0,9% Aplicativo 1 0,4% 



161 

 

Geométrica 5 2,3% Matemática 2 0,9% 

Caixa 3 1,3% Criativa 1 0,4% 

Consegui 1 0,4% Distância 1 0,4% 

Dificuldades 3 1,3% Trabalhar/trabalho 6 2,7% 

Utilizar 3 1,3% Fácil 3 1,3% 

Aprendi 2 0,9% Lados 28 12,7% 

Software 2 0,9% Aula 4 1,8% 

Professora/ 

pesquisadora 

2 0,9% Diferente/ 

Diferentes 

9 4,1% 

Construir 8 3,6% Desenhei 1 0,4% 

Centímetros 4 1,8% Forma 11 5,0% 

Medida 12 5,4% Traçar 1 0,4% 

Noção 1 0,4% Cotidiano/Dia a dia 2 0,9% 

Ângulo 16 7,2% Reta 1 0,4% 

Perímetro 17 7,7%    

Total 131   90  

Total Geral 221 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ressalta-se que as respostas dadas pelos participantes desse estudo não continham 

expressões e frases qualitativas que pudessem ser quantificadas. 

 

3.4.2.   Segunda Atividade do Registro Documental: Avaliação Formativa Final 

A segunda atividade realizada pelos participantes foi postada na plataforma no dia 

03 de Março de 2014 com data de entrega prevista para o dia 25 de Março de 2014 até as 

23:55 horas, sendo que os participantes desse estudo tiveram um prazo de 23 dias para a 

sua realização. Dos 39 (100,0%) participantes, 26 (66,7%) postaram a atividade no prazo 

estabelecido enquanto que 13 (33,3%) participantes não a postaram no AVA. Essa 
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atividade foi realizada em grupo ou individualmente de acordo com a escolha dos 

participantes. O quadro 47 mostra os grupos que foram formados pelos participantes desse 

estudo. 

 

Quadro 47: Distribuição dos participantes em grupos para a realização da segunda 

atividade 

Grupos Participantes 

G1 A26, A29 

G2 A4, A8 

G3 A28, A7, A14 

G4 A19, A35, A1, A2, A13, A23 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lados os participantes A32, B4, B2, A9, A10, A25, A3, A21, A22, A30, A11, A20 e 

A17 decidiram realizar essa atividade individualmente. 

Essa atividade teve como objetivo verificar o desenvolvimento dos alunos em 

relação à utilização do GeoGebra. Outro objetivo importante dessa avaliação formativa foi 

verificar a aprendizagem dos conteúdos geométricos constantes nas aulas realizadas 

presencialmente com a utilização das vídeo- aulas que foram postadas na plataforma, bem 

como por meio de videoconferências que foram realizadas durante o semestre letivo. 

Em comum acordo com o professor da disciplina, a professora-pesquisadora e a 

tutora a distância, decidiu-se que o valor dessa atividade formativa avaliativa era 6,0 

pontos. Essa atividade foi composta por 4 questões com pontuação individual de 1,5 cada. 

O quadro 48 mostra os resultados obtidos pelos participantes desse estudo nessa avaliação 

formativa. 
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Quadro 48: Nota dos participantes na avaliação formativa final 

Participantes Notas Porcentagem da Atividade 

Avaliativa 

A26 - G1 6,0 100,0% 

A29 - G1 6,0 100,0% 

A4 - G2 4,5 75,0% 

A8 - G2 4,5 75,0% 

A28 - G3 5,5 91,7% 

A7 - G3 5,5 91,7% 

A14 - G3 5,5 91,7% 

A19 - G4 6,0 100,0% 

A35 - G4 6,0 100,0% 

A1 - G4 6,0 100,0% 

A2 - G4 6,0 100,0% 

A13 - G4 6,0 100,0% 

A23 - G4 6,0 100,0% 

A32 5,5 91,7% 

B4 0,0 0,0%13 

B2 4,0 66,7% 

A9 5,0 83,3% 

A10 5,5 91,7% 

A25 4,0 66,7% 

A3 1,5 25,0% 

A21 4,5 75,0% 

A22 5,0 83,3% 

                                                           
13

O participante B4 apresentou  respostas plagiadas da Internet para responder as questões propostas, que 

foram desconsideradas no cômputo final de sua nota. 
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A30 4,5 75,0% 

A11 6,0 100,0% 

A20 6,0 100,0% 

A17 2,5 41,7% 

Média 4,9 81,7% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nesse sentido, 17 (65,4%) participantes obtiveram nota maior que a média dessa 

avaliação enquanto 9 (34,6%) participantes não obtiveram essa média A média das notas 

dessa avaliação foi 4,9 pontos, sendo equivalente a 81,7% de aproveitamento. Por outro 

lado, 23 (88,5%) participantes obtiveram nota superior a média 6,0 de aprovação nessa 

atividade formativa avaliativa, sendo que 3 (11,5%) nota inferior a média 6,0. 

A análise das respostas dadas para a questão 1: Considerando-se as ruas Rio de 

Janeiro, São Paulo e Espírito Santo e a Avenida Afonso Pena que ficam em Belo 

Horizonte, no centro da capital de Minas Gerais, pode-se dizer que estas ruas são 

paralelas e a avenida é uma transversal que corta elas. a) Faça uma representação da 

situação acima no software GeoGebra; b) Determine os ângulos congruentes e os ângulos 

suplementares, mostra que 24 (92,3%) participantes responderam corretamente aos itens a 

e b dessa questão enquanto que 2 (7,7%) participantes não a responderam. Por exemplo, a 

figura 20 mostra as respostas dadas pelos participantes do grupo G4. 
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Figura 20: Resposta dada à Questão 1 pelos participantes do grupo G4 

 

b) Os ângulos α e γ / δ e ξ / η e ι / são congruentes porque têm a mesma medida. Os ângulos 

suplementares são aqueles cuja medida de dois ângulos é igual a 180°. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, a figura 21 mostra a resposta dada pela participante A11 que 

respondeu individualmente aos itens dessa questão. 
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Figura 21: Resposta dada pela participante A11 para a questão 1 

 

b) Os ângulos congruentes são: G J D e K J C. C J G e D J K. Os ângulos suplementares são: K J C e C 

J G. G J D  e D J K 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A análise das respostas dadas para a questão 2: Pela segunda vez, a Copa do 

Mundo será sediada pelo Brasil. Quando se pensa em Copa do Mundo, tem-se o campo de 

futebol como palco do espetáculo. Faça uma planta de um campo de futebol utilizando o 

software GeoGebra, explicitando as figuras geométricas que são vistas, mostra que 23 

(88,5%) participantes responderam corretamente a questão enquanto que 3 (11,5%) 

participantes não a responderam. Por exemplo, a figura 22 mostra as respostas dadas pelos 

participantes do grupo G1 a essa questão. 

Figura 22: Resposta dada pelos participantes do grupo G1 para a questão 2 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Por outro lado, a figura 23 mostra a resposta dada individualmente pela participante 

A30 para essa questão. 

 

Figura 23: Resposta dada individualmente pela participante A30 para a questão 2 

 

Resposta: Formas geométricas: circulo, semicírculo, retângulo. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A análise das respostas dadas para a questão 3: Explique a seguinte afirmativa: O 

software GeoGebra pode ser visto como uma ferramenta de mediação do ensino e 

aprendizagem da Geometria Plana. Ilustre uma situação que descreva a situação acima, 

mostra que 25 (96,1%) participantes responderam a essa questão enquanto que 1 (3,9%) 

participante não a respondeu. 

O quadro 49 mostra as respostas dadas pelos participantes para a primeira parte da 

questão que está relacionada com a explicação da afirmativa proposta. 

 

Quadro 49: Respostas dadas pelos participantes para a primeira parte da questão 3 

Explicações Frequência  Porcentagem 

O software torna mais fácil o ensino e a aprendizagem 

na matemática 

2 7,7% 

Pode ser uma boa forma a ser utilizada no aprendizado 

de geometria plana 

12 46,1% 
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Contribui para construir o conhecimento de figuras 

planas 

1 3,8% 

O GeoGebra torna o estudo de matemática mais 

dinâmico e facilitado, desperta o interesse em relação 

ao conhecimento matemático 

1 3,8% 

O software ajuda a resolver atividades de Geometria 

Plana 

2 7,7% 

Apresenta ao mesmo tempo duas representações 

diferentes de um mesmo objeto 

1 3,8% 

Pode ser usado para medições simples e pequenos 

projetos 

1 3,8% 

Não explicou a afirmativa 5 19,2% 

Não respondeu a questão 1 3,8% 

TOTAL 26 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  

 

Nesse sentido, a participante A20 afirmou que por meio do software GeoGebra 

“utilizamos [as] suas ferramentas para criar diversas figuras geométricas, calcular ângulos, 

dentre outros, sendo uma boa forma a ser utilizada no aprendizado de geometria plana”. 

Em relação a segunda parte da questão, que está relacionada com a ilustração de 

uma situação que a descreva, a análise dos dados mostra que os 25 (96,1%) participantes 

citaram exemplos corretos, sendo que 4 (15,4%) forneceram exemplos incorretos para essa 

situação. A figura 24 mostra alguns exemplos corretos mencionados pelos participantes 

desse estudo. 
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Figura 24: Exemplos corretos fornecidos por alguns participantes para a segunda parte da 

questão 

Grupo G2 

 

 

Participante A11 

 

 

Participante A10 

 

Participante A22 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  

 

A análise das respostas dadas para a questão 4: Explique, com suas palavras, 

porque o ângulo externo a um triângulo qualquer tem a mesma medida que a soma dos 
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ângulos internos desse triângulo que não seja o interno, adjacente ao ângulo externo. 

Faça uma representação da sua explicação no software livre GeoGebra mostra que 23 

(88,5%) participantes responderam a essa questão enquanto que 3 (11,5%) participantes 

não a responderam. Dezoito (69,2%) participantes responderam corretamente essa questão. 

O quadro 50 mostra as respostas dadas pelos participantes para a primeira parte da questão, 

relacionada à explicação do teorema do ângulo externo. 

 

Quadro 50: Respostas dadas pelos participantes para a primeira parte da questão 4 

Explicações Frequência  % 

A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 

graus. A soma do externo com seu adjacente é 180 

graus. 

18 69,2% 

Tem a mesma medida porque tem três lados iguais 2 7,7% 

Tem a mesma medida que ângulos internos, pois são 

invertidos. 

1 3,8% 

Os ângulos tem lados iguais e o triângulo diferente. 1 3,8% 

Não explicou a questão. 1 3,8% 

Não respondeu a questão. 3 11,5% 

TOTAL 26 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  

 

Nesse direcionamento, a figura 25 mostra a resposta dada pelos participantes do 

grupo G4 para essa questão. 
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Figura 25: Resposta dada pelos participantes do grupo G4 para a questão 4 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O quadro 51 mostra as palavras e os termos utilizados com mais frequência pelos 

participantes durante a realização da Avaliação Formativa Final. 

 

Quadro 51: Palavras e termos utilizados com mais frequência pelos participantes na 

Avaliação Formativa Final 

Termos e palavras Frequência % Termos e palavras Frequência  % 

Atividade  3 0,5% Geometria 20 3,2% 

GeoGebra 20 3,2% Figura 17 2,7% 

Ferramenta 16 2,6% Software 16 2,6% 
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Triângulo 31 5,0% Soma 39 6,3% 

Mediação 7 1,1% Aplicativo 1 0,2% 

Construção 3 0,5% Matemática 2 0,3% 

Exemplo 3 0,5% Medida 23 3,7% 

Construções 2 0,3% Figuras 

Geométricas 

7 1,1% 

Professor 1 0,2% Ensino e 

Aprendizagem 

8 1,3% 

Utilizar 2 0,3% Fácil 2 0,3% 

Aprendi 8 1,3% Lado/Lados 17  

Vértice 13 2,1% Aula 1 0,2% 

Congruente 14  Diferente/ 

Diferentes 

5 0,8% 

Construir 2 0,3% Externo 30 4,8% 

Suplementar 12 1,9% Adjacente 18 2,9% 

Formas Geométricas 23 3,7% Desenho 2 0,3% 

Programa 2 0,3% Círculo 5 0,8% 

Ângulo 158 25,4% Reta 4 0,6% 

Geométrica 10 1,6% Perímetro 1 0,2% 

Permite 4 0,6% Forma 8 1,3% 

Segmento 3 0,5% Ponto 3 0,5% 

Geometria dinâmica  2 0,3% Quadrado 4 0,6% 

Retângulo 3 0,5% Criar 5 0,8% 

   Igual/Iguais 43 6,9% 

Total 342   281 44,6% 

Total Geral 623 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Além disso, o quadro 52 mostra as expressões e frases utilizadas com mais 

frequência pelos participantes nas respostas dadas às questões da Segunda Atividade do 

Registro Documental. 

 

Quadro 52: Expressões e frases utilizadas com mais frequência pelos participantes 

na Segunda Atividade do Registro Documental 

Expressões e Frases Frequência % 

Ferramenta de Mediação 7 17,1% 

O software torna mais fácil o ensino e a 

aprendizagem na matemática 

2 4,9% 

O software pode ser uma boa forma a ser 

utilizada no aprendizado de geometria 

plana 

12 29,3% 

O software ajuda a resolver atividades de 

Geometria Plana 

2 4,9% 

A soma dos ângulos internos de um 

triângulo é 180 graus. A soma do externo 

com seu adjacente é 180 graus. 

18 43,9% 

TOTAL 41 100% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.4.3.  Discutindo o Resultado Final da Disciplina EAD285 – Ensino e Aprendizagem 

de Matemática III 

Na planilha final da disciplina estavam matriculados um grupo de 56 (100,0%) 

discentes, dos quais 39 (69,7%) alunos assinaram o TCLE tornando-se participantes desse 

estudo. As atividades e os fóruns de discussão propostos na plataforma totalizaram 4 

pontos, sendo que a atividade intitulada Parede de Vocabulário foi valorada em 1,5 pontos, 

a atividade realizada no GeoGebra e utilizada como instrumento de coleta de dados para 

essa pesquisa foi valorada em 1,5 pontos e a atividade intitulada Círculos foi valorada em 

1,0 ponto. A atividade formativa avaliativa final (verificar se esse é o nome correto) 
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utilizada como instrumento de coleta de dados dessa pesquisa foi valorada em 6,0 pontos. 

Somatória dessas atividades totalizou 10 pontos. 

A análise dos dados mostra que 22 (39,3%) dos 56 (100%) alunos não participaram 

dos fóruns de discussão e das atividades propostas no decorrer do semestre. Esses alunos 

também não participaram da atividade avaliativa formativa final, sendo considerados 

desistentes desde o início da disciplina. Essa análise também mostra que 34 (100%) alunos 

participaram frequentemente das atividades propostas na plataforma Moodle, sendo que 28 

(82,4%) alunos foram aprovados enquanto que 7 (17,6%) alunos foram reprovados nessa 

disciplina. 

Com relação aos participantes dessa pesquisa, a análise dos dados mostra que dos 

39 (100%) participantes que iniciaram esse estudo, 13 (33,3%) desistiram no decorrer do 

semestre. Dessa maneira, 26 (100,0%) participantes realizaram frequentemente as 

atividades propostas no AVA, sendo que 22 (84,6%) foram aprovados enquanto que 4 

(15,4%) foram reprovados nessa disciplina. 
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CAPÍTULO IV 

 

INTERPRETANDO OS RESULTADOS POR MEIO DAS CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

 

Este capítulo apresenta a interpretação dos resultados obtidos a partir da análise dos 

resultados obtidos que auxiliou na elaboração das categorias de análise, que emergiram da 

quantificação dos dados qualitativos. A fundamentação teórica utilizada neste estudo e 

discutida na revisão de literatura também serviu como um referencial importante para a 

interpretação da análise das informações contidas nos dados coletados. 

As seções denominadas Categorização das Informações Obtidas pelos Dados 

Coletados, Quantificando os Dados Qualitativos (QUAL) em Quantitativos (QUAN), 

Análise e Interpretação Concomitante dos Dados Quantitativos (QUAN) e Qualitativos 

(QUAL) e Categorias de Análise também compõem esse capítulo. 

 

4.1.      Categorização das Informações Obtidas pelos Dados Coletados 

A categorização significa agrupar as informações obtidas por meio de 

características comuns existentes entre os dados coletados (MORAES, 1999). Nesse 

estudo, as categorias de análise foram originadas por meio da quantificação dos dados 

qualitativos. Nesse processo, a redução dos dados teve como objetivo revelar as 

características e os aspectos mais importantes das informações que foram analisadas 

(OLABUENAGA e ISPIZÚA, 1989). 

Dessa maneira, a professora-pesquisadora extraiu sentido e significado da análise 

dos dados coletados por meio do refinamento do processo de estabelecimento das 

categorias de análise que foi desencadeado durante o processo de interpretação das 

informações obtidas durante o trabalho de campo. 

Assim, com a definição das categorias de análise, a professora-pesquisadora 

comunicou os resultados dessa pesquisa por meio da descrição quantitativa e qualitativa 

dos dados. A descrição dos dados na abordagem quantitativa envolveu a organização de 

tabelas, quadros e gráficos com a apresentação das categorias de análise, bem como a 

computação de suas frequências e percentuais. 



176 

 

Na abordagem qualitativa, a descrição de cada uma das categorias foi elaborada por 

meio da produção de um texto síntese, que expressou a interpretação das informações 

obtidas durante a análise dos dados. Nessa etapa, a professora-pesquisadora também 

utilizou algumas citações diretas, que foram extraídas dos dados originalmente coletados 

no trabalho de campo que foi realizado durante a condução desse estudo. Contudo, para 

que essa descrição fosse objetiva foi necessária a elaboração das categorias de análise para 

que a professora-pesquisadora pudesse utilizá-la para responder a problemática desse 

estudo (MORAES, 1999). 

De acordo com esse contexto, a quantificação dos dados qualitativos auxiliou a 

professora-pesquisadora na obtenção de informações precisas e objetivas sobre a 

frequência da ocorrência das principais características das informações constantes nesses 

dados. Essas informações possibilitaram a descrição das categorias de análise, que 

serviram para promover a continuidade do desenvolvimento da parte empírica desse 

estudo, visto que essas abordagens foram realizadas concomitantemente, sendo necessárias 

para a concretização das etapas seguintes dessa pesquisa. 

Dessa maneira, a descrição densa (GEERTZ, 1973) desse processo providenciou 

uma análise detalhada da interpretação dos dados qualitativos e quantitativos, bem como 

descrição detalhada dos procedimentos metodológicos adotados antes e depois da coleta 

dos dados, pois teve como objetivo garantir a validade (ROSA, 2010) desse estudo. 

Por outro lado, é importante enfatizar que os resultados obtidos nessa pesquisa 

também foram interpretados a partir da utilização do referencial teórico desenvolvido por 

meio da revisão de literatura, sendo que a análise e interpretação dos dados quantitativos e 

qualitativos foram realizadas simultaneamente conforme proposto pela metodologia do 

estudo misto (CRESWELL e PLANO CLARK, 2007). 

 

4.2. Quantificando os Dados Qualitativos (QUAL) em Quantitativos (QUAN) 

Nesse estudo, os dados qualitativos foram quantificados para facilitar o processo de 

categorização das informações contidas nesses dados (CRESWELL e PLANO, 2007). 

Assim, por meio dessa quantificação foi possível verificar as categorias temáticas que 

emergiram dos dados, como por exemplo, a categoria O Software GeoGebra como um 

Mediador da Aprendizagem de Conteúdos da Geometria Plana. 
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Nesse direcionamento, a quantificação dos dados qualitativos foi realizada por meio 

da contagem da frequência de palavras e termos em cada um dos instrumentos de coleta de 

dados. O quadro 53 mostra a quantificação dos dados qualitativos constantes nos 

instrumentos de coleta utilizados nesse estudo. 

 

Quadro 53: Quantificação dos dados qualitativos coletados por frequência de 

termos e palavras 

Categorias de 

Análise 

Palavras e 

Termos 

Quests. 

I e II 

Grupos 

Focais I 

e II 

Fóruns 

Disc. I, 

II e III 

Blocos 

de Ativ. 

I e II 

Total % 

 

 

O Software 

Geogebra como 

um Mediador 

da 

Aprendizagem 

de Conteúdos 

da Geometria 

Plana na 

Plataforma 

Moodle 

 

 

GeoGebra, 

programa, 

ferramentas, 

tecnologia, 

contribuir, 

contribuição, 

recurso, 

experiência, 

software, instalar, 

oportunidade, 

dinâmico, concreto, 

interativa, 

habilidades, realizar, 

realização, 

consegui, permite, 

desenho 

 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

198 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

399 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

O 

Desenvolvimen

to das 

Construções e 

das 

Demonstrações 

Geometria, 

construir, 

construções, 

demonstra, 

dificuldades, 

exercícios, 

atividades, 

conteúdos, estudo, 

estudar, triângulo, 

quadrado, 

retângulo, figuras, 

base, exemplo, 

matemática, 

centímetros, ponto, 

segmento, reta, 

medida, ângulo, 
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de Conteúdos 

de Geometria 

Plana no AVA 

dúvidas, tarefa, 

acertar, objetivos, 

lados, vértice, 

congruente, iguais, 

forma, externo, 

adjacente, círculo, 

perímetro, soma, 

suplementar, 

diferentes. 

 

256 

 

33 

 

264 

 

684 

 

1237 

 

50 

 

 

 

 

Diminuindo a 

Distância 

Transacional na 

EAD por meio 

da Interação 

 

Interação, aulas, 

sala de aula, virtual, 

plataforma, 

Moodle, alunos, 

curso, computador, 

fóruns, e-mail, 

mensagens, 

internet, 

informática, 

laboratório, 

professores, 

professora 

pesquisadora, 

reoferta, currículo, 

vídeo, web, 

distância, prova. 

 

 

 

 

168 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

190 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

448 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Diferenciando 

Práticas 

Pedagógicas no 

Ambiente 

Virtual de 

Aprendizagem 

 

Facilitam, 

interessante, 

compreensão, 

compreender, 

aprendizado, 

aprender, prática, 

fácil, facilidade, 

mediador, 

mediação, contato, 

uso, usar, usei, 

utilização, 

desenvolvimento, 

agradável, divertido, 

prazeroso, 

motivação, aula 

boa, atividade boa, 

método, gostar, 

gostei, importante, 

criativa, criar 

 

 

 

 

 

154 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

177 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

396 

 

 

 

 

 

16 

 TOTAL 665 201 829 785 2480 100 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Por outro lado, o quadro 54 mostra a quantificação dos dados qualitativos 

constantes nos instrumentos de coleta utilizados nessa pesquisa por meio da contagem de 

expressões e frases. 

 

Quadro 54: Quantificação dos dados qualitativos coletados por frequência de 

expressões e frases. 

Categorias de 

Análise 

Expressões e Frases Quests. 

I e II 

Grupos 

Focais I e 

II 

Fóruns de 

Discussão 

I, II e III 

Bloco 

de 

Ativs. I 

e II 

Total % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Geogebra como 

um Mediador da 

aprendizagem de 

Conteúdos da 

Geometria Plana 

na Plataforma 

Moodle 

Ferramentas 

ajudam visualizar 

formas e entender 

conteúdos; facilita o 

transporte do 

conhecimento; 

facilita com os 

programas 

tecnológicos do 

computador; 

desconhecimento 

do software; falta 

de oportunidade da 

utilização do 

software; o uso do 

software facilita o 

aprendizado dos 

conteúdos 

geométricos, o uso 

do software traz 

motivação; 

possibilidade de 

vivenciar na prática 

os conhecimentos 

geométricos; 

tornam os exemplos 

claros, auxiliando os 

alunos na 

compreensão dos 

conteúdos 

geométricos; ajuda 

aprender 

geometria; no início 

 

 

 

 

 

37 
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tive dificuldade; 

instalação do 

GeoGebra; o 

software auxilia os 

alunos a terem uma 

construção de 

conhecimento com 

a prática; contribui 

nas construções dos 

conceitos de figuras 

planas a partir do 

concreto; com a 

prática fica mais 

fácil resolver as 

atividades; 

dificuldades em 

realizar as 

atividades; 

aplicação prática 

nas aulas; facilitador 

do processo 

educacional; auxilia 

a construção de 

figuras geométricas; 

facilitador da 

aprendizagem; 

possibilita o 

aprofundamento de 

conteúdos da 

Geometria Plana; 

dificuldade em 

realizar as tarefas 

propostas; difícil na 

primeira vez que se 

usa; complicado 

para manusear; com 

a prática 

melhoramos; é um 

desafio, mas 

pretendo aprendê-

lo; parabenizo aos 

professores por nos 

apresentar esse 

software; 

ferramenta de 

Mediação; o 

software torna mais 

fácil o ensino e a 

aprendizagem na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

40,8 
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matemática; o 

software pode ser 

uma boa forma a ser 

utilizada no 

aprendizado de 

geometria plana; o 

software ajuda a 

resolver atividades 

de Geometria Plana. 

 

 

 

O 

Desenvolvimento 

das Construções e 

das 

Demonstrações de 

Conteúdos de 

Geometria Plana 

no AVA 

Tenho dificuldades 

em matemática; 

trauma em relação a 

matemática; eram 

realizados os 

exercícios que 

estavam nos livros 

didáticos; 

dificuldade para 

entender o que é 

solicitado no 

exercício; a 

geometria faz parte 

do nosso cotidiano; 

foi difícil realizar a 

atividade; consegui 

realizar e espero 

que esteja certo; 

com a realização da 

atividade, enriqueci 

meus 

conhecimentos; a 

soma dos ângulos 

internos de um 

triângulo é 180 

graus. A soma do 

externo com seu 

adjacente é 180 

graus. 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

21,4 

 

Diminuindo a 

Distância 

Transacional na 

EAD por meio da 

Interação 

 

Facilitam o ensino a 

distância pelo 

diálogo; recorrer ao 

professor e tutores 

a partir das dúvidas; 

facilitam a 

comunicação, 

exemplificando as 

situações; solicitei 

auxílio para outros 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

3,8 
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participantes,  

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciando 

Práticas 

Pedagógicas no 

Ambiente Virtual 

de Aprendizagem 

 

Aprendizagem 

significativa; acho 

interessante; é 

interessante, 

agradável, divertido; 

a professora citava 

exemplos, o que 

facilitava o 

entendimento; se a 

atividade é 

interessante, existe 

envolvimento, 

prazer e facilidade; 

atividades práticas; 

vídeos ajudam na 

explicação das 

matérias; forma 

diferenciada de 

trabalhar e 

aprender 

geometria; a 

utilização do 

software é 

interessante; o uso 

de softwares 

contribuem para um 

melhor 

aprendizado; muito 

válido, muito 

interessante, muito 

positivo; após a aula 

presencial, usar o 

programa ficou fácil 

demais; estou 

conseguindo realizar 

as atividades, muito 

interessante as 

aulas de geometria 

realizadas no 

GeoGebra;  tive que 

assistir a videoaula 

da professora-

pesquisadora várias 

vezes, mas 

consegui;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,0 

 TOTAL 115 28 110 41 294 100 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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4.3.      Categorias a priori, mistas e emergentes 

As categorias a priori são definidas pelos pesquisadores antes da realização da 

análise dos dados. As categorias emergentes surgem a partir da análise dos dados 

coletados durante a condução de uma determinada pesquisa (MORAES, 2003). Por outro 

lado, as categorias mistas são aquelas definidas anteriormente, mas que também emergem 

durante o processo de análise de dados com a incorporação das categorias a priori e 

emergentes. 

Então, é importante enfatizar que após a organização, codificação e classificação 

dos dados e das informações coletadas nesse estudo, houve a elaboração de categorias 

mistas e emergentes, sendo que as categorias como o GeoGebra, o Ensino a Distância e a 

Geometria Plana inicialmente estabelecidas como a priori tornaram-se mistas durante o 

processo de quantificação dos dados qualitativos. 

De acordo com esse procedimento metodológico, as fases de coleta e análise de 

dados, bem como a interpretação dos resultados foram direcionadas pela questão de 

investigação desse estudo: 

 

Quais contribuições a utilização do software GeoGebra pode oferecer para 

a aprendizagem de conteúdos da Geometria Plana na Educação a 

Distância (EAD) com a utilização de construções e demonstrações 

realizadas por Euclides para os alunos de um Curso de Licenciatura em 

Pedagogia? 

 

Então, a partir desse questionamento, quatro categorias de análise foram elaboradas 

para auxiliar a professora-pesquisadora na interpretação dos dados e das informações que 

foram coletadas e analisadas: 

a) O Geogebra como um Mediador da Aprendizagem de Conteúdos da Geometria 

Plana na Plataforma Moodle: Categoria Mista. 

b) O Desenvolvimento das Construções e das Demonstrações de Conteúdos de 

Geometria Plana no AVA: Categoria Mista. 
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c) Diminuindo a Distância Transacional na EAD por meio da Interação: 

Categoria Mista. 

d) Diferenciando Práticas Pedagógicas no Ambiente Virtual de Aprendizagem: 

Categoria Emergente. 

 

Então, as categorias emergentes e mistas serviram como um direcionamento para 

que a questão de pesquisa pudesse ser respondida, pois auxiliaram a professora-

pesquisadora na organização de textos que originaram as descrições baseadas na 

interpretação dos dados e nas informações que foram coletadas e analisadas durante a 

condução desse estudo. Dessa maneira, é importante apresentar a descrição de cada uma 

das categorias de análise que foram elaboradas de acordo com as fundamentações teórica e 

metodológica desse estudo. 

 

4.3.1. O Geogebra como um Mediador da Aprendizagem de Conteúdos da Geometria 

Plana na Plataforma Moodle 

Para que o ensino da geometria plana não se transforme em um agrupamento de 

fórmulas e procedimentos para serem decorados, existe a necessidade de que os 

professores conduzam os alunos para perceberem que uma determinada situação-problema 

pode ser solucionada com a utilização de diferentes representações geométricas, bem como 

por meio de recursos tecnológicos distintos. Essa abordagem promove a construção de uma 

visão sistemática das diferentes linguagens e campos de estudo matemáticos e geométricos, 

pois visa estabelecer conexões entre esses campos do conhecimento (BRASIL, 2002). 

Dentre os recursos tecnológicos disponíveis, em especial no trabalho com os 

conteúdos da geometria plana, destacam-se os softwares de geometria dinâmica que são 

ferramentas de construção de objetos matemáticos de aprendizagem e configurações 

geométricas realizadas a partir das propriedades que os definem. Assim, por meio de 

deslocamentos aplicados aos elementos que compõe um determinada construção 

geométrica, este se transforma, mantendo as relações geométricas que caracterizam a 

situação-problema dada. Nesse direcionamento, o software Geogebra pode ser classificado 

como um software de Matemática Dinâmica, pois apresenta concomitantemente a 

representação geométrica e também como um software de Geometria Dinâmica, pois 
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apresenta a representação algébrica das coordenadas de pontos, das equações de retas e das 

circunferências. 

Assim, a utilização de softwares no ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemáticos e geométricos vem sendo ampliada de acordo com a rápida eclosão das 

tecnologias de informação no processo educacional. Nesse contexto, os alunos 

desenvolvem as suas características pessoais e profissionais a partir de sua relação com o 

meio sociocultural no qual estão inseridos (REGO, 1995). 

Nesse estudo, os participantes estiveram envolvidos em um contexto sociocultural 

(ambiente virtual de aprendizagem) no qual a transformação tecnológica foi parte 

integrante de seu cotidiano, possibilitando uma transformação em sua educação e, 

principalmente, em sua maneira de aprender. Por exemplo, a participante A10 argumentou 

que o convívio no AVA possibilitou a “percepção na diferença na relação entre os 

envolvidos no processo ensino aprendizagem” enquanto que a participante A13 afirmou que 

a dinâmica das aulas de geometria adotada nessa disciplina foi “bem interessante porque 

nunca tinha visto a geometria plana dessa forma. Assim, fomos evoluindo um pouquinho à 

cada atividade”. 

Este recurso pedagógico estabeleceu uma harmonia entre os aspectos conceituais e 

figurativos; pois as configurações geométricas clássicas passaram a ter uma multiplicidade 

de representações (GRAVINA, 1996) enquanto que algumas propriedades geométricas 

puderam ser descobertas pelos participantes desse estudo. Por exemplo, a participante A29 

comentou que: 

Foi muito divertido e complicado construir essas figuras, pois tive 

dificuldade com o GeoGebra, mas pude perceber a diferença entre os 

triângulos escaleno e isósceles. Com a construção deles fixei a sua 

diferenciação, onde eu confundia muito qual era o isósceles e qual era o 

escaleno. A atividade do GeoGebra me ofereceu uma superação pois 

acreditava que não conseguiria fazê-los. Foi muito bom. 

 

Nesse sentido, um diferencial importante desse estudo esteve relacionado com a 

representação de objetos matemáticos e geométricos de aprendizagem, como por exemplo, 

pontos, retas, segmentos de retas, planos, polígonos e funções, pois possibilitou as 

representações algébricas e geométricas desses objetos (REBELLO e RODRIGUEZ, 2010) 

pelos participantes desse estudo. Nesse sentido, 18 (78,2%) participantes representaram 
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corretamente o ângulo externo de um triângulo qualquer. Esses participantes também 

explicaram corretamente que em um triângulo qualquer, a medida de cada ângulo externo é 

igual à soma das medidas de seus ângulos internos não-adjacentes a esse ângulo. Por 

exemplo, a aluna A10 argumentou que a “soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 

graus. A soma do ângulo externo com seu adjacente é de 180 graus”. 

Por outro lado, o software GeoGebra também pode ser considerado como um 

instrumento de mediação de aprendizagem de conteúdos da Geometria Plana que é 

adequado para o contexto atual do ensino, em especial para a modalidade a distância. 

Dessa maneira, o GeoGebra é um software livre, de fácil acesso, que traz em sua estrutura 

diversas ferramentas que auxiliam os alunos na construção de figuras geométricas, na 

percepção de suas demonstrações e no desenvolvimento de atividades que são 

desencadeadas no AVA. Por exemplo, a participante A20 afirmou que por meio do software 

GeoGebra foi possível utilizar as “suas ferramentas para criar diversas figuras geométricas, 

calcular ângulos, dentre outros, sendo uma boa forma a ser utilizada no aprendizado de 

geometria plana”. 

Nesse direcionamento, 12 (51,3%) participantes argumentaram que as ferramentas 

do GeoGebra são importantes para o processo de ensino, pois facilitam a aprendizagem de 

conteúdos geométricos e traz vantagens para a movimentação de figuras planas, pois 

possibilitam a compreensão dos exercícios propostos. Por exemplo, a participante A22 

afirmou que esse software atua como um instrumento mediador da aprendizagem, pois as 

suas “ferramentas nos auxilia a nos comunicar com tutores, professores e colegas, 

solucionando nossas dúvidas e fazendo com que nossa aprendizagem seja significativa”. 

Por outro lado, apesar de que a utilização do GeoGebra não necessita de 

conhecimentos sobre programação de computadores por parte de seus usuários, é natural 

que algumas dificuldades tenham surgido nas primeiras vezes que os participantes desse 

estudo utilizaram esse software, pois havia um desconhecimento sobre o seu emprego, bem 

como sobre a sua utilização como um recurso tecnológico para a ação pedagógica para a 

aprendizagem de conteúdos geométricos. 

A interpretação dos resultados analisados mostra que 4 (10,3%) participantes desse 

estudo tiveram um contato prévio com o GeoGebra. Porém, o trabalho proposto com esse 

software na plataforma Moodle por meio da postagem de vídeoaulas, da proposição de 

atividades de interação e avaliativas e da realização de fóruns de discussão visando o 
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feedback em relação ao desenvolvimento das atividades geométricas realizadas com o 

GeoGebra possibilitou um melhor entendimento sobre a utilização desse software. 

Assim, o entendimento dos participantes desse estudo sobre a utilização do 

GeoGebra se cristalizou com a prática proporcionada pelas atividades e fóruns 

disponibilizados no AVA. Nesse sentido, a participante A32 argumentou que: 

No início tive muitas dificuldades para manusear este aplicativo, mas 

depois de assistir várias vezes a aula da [professora-pesquisadora] e do 

[professor da disciplina] ensinando os passos em como utilizá-lo foi 

ficando bem mais fácil e agora quando tenho que fazer uma figura 

geométrica, faço no GeoGebra, pois ele facilita muito as coisas. 

 

No decorrer do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos da Geometria 

Plana no AVA, a interpretação dos resultados analisados mostra que 20 (76,9%) 

participantes afirmam que o software GeoGebra exerceu a função de um instrumento 

mediador entre as atividades propostas na plataforma com os signos do objeto matemático 

que estavam relacionados com a geometria. Assim, no contexto desse estudo, esses signos 

estavam relacionados com as propriedades e a representações geométricas, bem como com 

as expressões algébricas ou equações que representam os planos, as retas, as curvas e os 

círculos. Nesse contexto, a participante A20 argumentou que é possível utilizar as 

ferramentas do GeoGebra para “para criar diversas figuras geométricas, calcular ângulos, 

dentre outros, sendo uma boa forma a ser utilizada no aprendizado de geometria plana”. 

Esse processo de mediação tornou o desenvolvimento das atividades no AVA mais 

eficaz, pois contribuiu para o entendimento dos conteúdos geométricos pelos participantes 

desse estudo com a realização de atividades e tarefas contextualizadas tecnologicamente. 

Nesse sentido, 12 (30,8%) participantes afirmaram que o software GeoGebra facilitou o 

aprendizado dos conteúdos geométricos por meio da mediação do processo de ensino e 

aprendizagem que foi desencadeado na plataforma. 

Por exemplo, a participante A12 afirmou que “diante destes novos softwares, eu 

posso ter uma interação mais próxima da realidade de uma aula presencial, pois permite 

com que possamos construir o conhecimento” enquanto que a participante A35 argumentou 

que essa: 
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(...) ferramenta introduz um conceito matemático dos objetos a 

partir da resposta gráfica oferecida pelo programa. Assim, surge 

naturalmente, o processo de questionamento, argumentação e 

dedução. 

 

Esses exemplos mostram que as relações e as interações podem ocorrer por meio de 

ferramentas que auxiliam na mediação entre os indivíduos e os objetos matemáticos e 

geométricos que se pretende estudar (VYGOTSKY, 1994), pois promoveu a interação 

entre os professores, os tutores e os participantes desse estudo. Por exemplo, a 

interpretação da análise dos resultados mostra que para 4 (10,2%) participantes esse 

software deve ser utilizado com eficácia no AVA com o auxílio dos professores e tutores 

para sanar as dúvidas que possam surgir no decorrer desse processo. 

Por outro lado, 4 (10,2%) participantes argumentaram que a utilização do software 

facilita a comunicação entre os alunos, professores e tutores enquanto que 10 (25,6%) 

participantes comentaram que a utilização do GeoGebra contribui para um melhor 

aprendizado de conteúdos geométricos. Por exemplo, o participante B2 afirmou que os 

softwares: 

(...) são ágeis e buscam diversos caminhos de resolução de 

problemas e a maioria diz se o exercício está correto, através de 

alguns softwares o professor pode interagir com os alunos, 

resolvendo algum exercício em conjunto. 

 

De acordo com a interpretação da análise desses resultados infere-se que as relações 

e as interações entre os professores, os participantes e a tutora a distância que ocorreram no 

AVA por meio de ferramentas tecnológicas auxiliaram na mediação entre esses indivíduos 

e os objetos matemáticos (conteúdos geométricos) de aprendizagem que foram estudados 

na plataforma Moodle. Essa abordagem contribuiu para uma aprendizagem mais autônoma 

dos participantes, tornando-os protagonistas desse processo. 

Por exemplo, a participante A19 relatou que essa mediação foi realizada com 

“atividades que foram desenvolvidas com os tutores. Às vezes marcando uma aula 

presencial ou através dos fóruns”. Dessa maneira, os participantes postaram as suas 

dúvidas, que foram respondidas pelo professor da disciplina, pela professora-pesquisadora 

e pela tutora a distância. 
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Para a elaboração das atividades constantes no registro documental, a professora-

pesquisadora preocupou-se em observar o contexto e os interesses dos participantes dessa 

pesquisa, pois as respostas dadas para os questionários e para os grupos focais foram 

consideradas na elaboração dessas atividades, que tinham por objetivo despertar o interesse 

e a curiosidade dos participantes desse estudo. Por exemplo, a participante A19 afirmou que 

a realização das atividades postadas no AVA com a utilização do GeoGebra tornaram 

“mais fácil o entendimento [dos conteúdos geométricos]. Quando utilizamos o programa 

fica mais interessante e facilita a resolução de exercícios”. 

Nesse direcionamento, 9 (45,0%) participantes afirmaram que conseguiram realizar 

as atividades postadas na plataforma, 2 (10,0%) participantes afirmaram ter solicitado 

auxílio para os colegas, 2 (10,0%) participantes parabenizaram aos professores pela 

apresentação do software, 1 (5,0%) participante afirmou que a realização da atividade 

possibilitou o enriquecimento de seus conhecimentos geométricos enquanto que 6 (30,0%) 

participantes acharam difícil a realização dessa atividade. 

A interpretação dos resultados desse estudo mostra que o software GeoGebra pode 

ser considerada como uma ferramenta que potencializou a aprendizagem de determinados 

conteúdos geométricos por meio de diferentes registros de representação obtidos por sua 

interface básica. Por exemplo, a participante A25 relatou que “antes não estava entendendo 

os conteúdos, mas agora com a explicação vi que é fácil” enquanto que a participante A19 

afirmou que os diferentes registros de representação das atividades propostas “torna mais 

fácil o entendimento, pois quando utilizamos o programa fica mais interessante e facilita a 

resolução de exercícios”. 

Por outro lado, a utilização de certos comandos e/ou recursos avançados desse 

software permitiu que os participantes trabalhassem diversos conceitos geométricos que 

teriam maior dificuldade de compreensão sem a sua exploração e visualização. Nesse 

sentido, a participante A10 argumentou que “mexendo com uma ferramenta dessas é muito 

mais fácil visualizar a construção das figuras”. 

Essa interpretação também mostrou que a partir das atividades propostas com 

relação aos conteúdos da Geometria Plana realizadas por meio do software GeoGebra que 

no decorrer do semestre houve um avanço dos participantes em relação à realização das 

atividades propostas no AVA. Por exemplo, a participante A19 argumentou que: 
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O GeoGebra dispõe de inúmeros recursos que torna o ensino da 

geometria muito atrativo atualmente, se soubermos utilizar a tecnologia 

disponível aliada ao conhecimento matemático, (...). Gostei muito de 

fazer os exercícios no GeoGebra principalmente porque quando erramos, 

percebemos [o erro] podemos tentar de novo até dar certo. 

 

Por exemplo, o objetivo principal da avaliação formativa final foi verificar o 

desenvolvimento dos participantes desse estudo em relação à utilização do GeoGebra, bem 

como a aprendizagem dos conteúdos geométricos apresentados nas aulas realizadas 

presencialmente e com a utilização das vídeo- aulas que foram postadas na plataforma. 

Nesse sentido, a interpretação da análise dos resultados mostra que 23 (88,5%) 

participantes obtiveram nota superior a média 6,0 de aprovação, sendo que 3 (11,5%) 

participantes obtiveram nota inferior a média 6,0. 

Com relação aos participantes desse estudo, a interpretação dos resultados finais da 

disciplina EAD285 – Ensino e Aprendizagem de Matemática III mostra que 26 (100,0%) 

participantes realizaram frequentemente as atividades propostas no AVA, sendo que 22 

(84,6%) foram aprovados nessa disciplina. Esses dados indicam que houve um bom 

desempenho dos participantes desse estudo no desenvolvimento dessa disciplina no 

decorrer do semestre letivo de 2013/2. 

 

4.3.2. O Desenvolvimento das Construções e das Demonstrações de Conteúdos de 

Geometria Plana no AVA 

No decorrer das últimas décadas, o ensino da Geometria Plana vem seguindo um 

modelo tradicional por meio do qual há a adoção de um livro didático ou de uma apostila 

para o estudo dos conteúdos geométricos com a proposição de uma lista de exercícios que 

normalmente aparece no final de cada capítulo. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Matemática 

(BRASIL, 1998), a Geometria Plana é uma disciplina importante para que os alunos 

consigam organizar o próprio pensamento a partir do mundo em que vivem. Além disso, é 

importante ressaltar que existe uma lacuna pedagógica em relação ao desenvolvimento de 

um processo de ensino e aprendizagem efetivo da geometria no currículo matemático 

escolar (CRESCENTI, 2005). Por outro lado, muitos desses livros somente abordam o 
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conteúdo geométrico por meio de definições, propriedades e fórmulas em situações 

desvinculadas do cotidiano dos alunos (LORENZATO e VILA, 1993). 

Nesse direcionamento, diversas dificuldades relacionadas com os conteúdos 

geométricos são colocadas pelos alunos desde o ensino nas séries iniciais até às 

universidades. Muitas vezes, a Geometria tem sido menos explorada nas escolas, tanto no 

segundo ciclo do ensino fundamental quanto no ensino médio (ALMOULOUD, 2004). 

Diante desse contexto, 17 (43,6%) participantes afirmaram que não gostam de estudar 

geometria, pois têm dificuldades com a matemática enquanto 2 (5,1%) participantes 

comentaram que possuem um trauma em relação a matemática. Por exemplo, a 

participante A13 comentou que: 

Não gosto, pois tive uma fase complicada com relação à 

Matemática, sempre tive dificuldade, e pouco auxilio dos meus 

pais. No ensino fundamental não me lembro qual conteúdo de 

Geometria eu estudei, mas me lembro que tirei meu primeiro 

vermelho. Acho até que foi um trauma para mim. No ensino médio 

me lembro dos exercícios envolvendo polígonos, ângulos, 

triângulos eqüiláteros e etc, acredito que minha dificuldade se 

arrastou ao longo dos anos. 

 

Em relação aos conteúdos da Geometria Plana estudados pelos participantes desse 

estudo no ensino fundamental e médio, 15 (38,5%) deles afirmaram que não se lembram 

quais foram os conteúdos geométricos estudados anteriormente. Por exemplo, a 

participante A2 comentou que “não me lembro, pois terminei o ensino médio em 1993”. 

A análise dos mostra que 24 (61,5%) participantes nunca haviam realizado 

nenhuma construção ou demonstração de conteúdos geométricos durante a sua 

escolaridade antes de ingressar na universidade. A interpretação desses dados revela que 

para esses participantes houve uma lacuna no processo de ensino e aprendizagem oferecido 

nos cursos de geometria cursados com relação às questões relativas à representação gráfica 

dos elementos, dos desenhos e das construções geométricas (PAVANELO e ANDRADE, 

2002 apud PROCÓPIO, 2011). Por exemplo, a participante A30 argumentou que “apenas 

ouvia a explicação do assunto, seu conceito, e depois fazíamos muitos exercícios de 

fixação para as provas, não entendia qual a finalidade de se estudar a matemática”. 
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A interpretação dos resultados relacionados com as construções e demonstrações 

realizadas por 18 (46,2%) participantes em assuntos referentes aos conteúdos geométricos 

mostra que 5 (12,9%) participantes trabalhavam unicamente com os exercícios dos livros 

didáticos, 5 (12,9%) participantes afirmaram que não praticavam o conteúdo, pois somente 

estudavam a teoria, 2 (5,1%) participantes construíram objetos e maquetes enquanto que 2 

(5,1%) participantes realizaram demonstrações sobre áreas. Corroborando com essas 

asserções, a participante A5 afirmou que “naquela época, os professores somente se 

prendiam aos exercícios do livro didático. Eu nunca fui motivada a usar os materiais 

ligados a geometria”. 

Por outro lado, somente 4 (10,2%) participantes realizaram algum tipo de 

construção ou assistiram alguma demonstração relacionada com os conteúdos geométricos, 

que são raramente trabalhados nas escolas públicas (NACARATO, GOMES e GRANDO, 

2008). Frequentemente, esses conteúdos são ensinados no final do ano letivo dificultando o 

processo de ensino e aprendizagem de conceitos e propriedades relacionados com a 

Geometria Plana. De acordo com esse contexto, 22 (56,4%) participantes afirmaram que 

possuem dificuldades no trabalho com os conteúdos geométricos. Por exemplo, a 

participante A11 argumentou que: 

Em geral tenho dificuldade em matemática, em especial no 

conteúdo de geometria. Mas estou gostando muito das atividades 

que estou realizando no decorrer do curso de pedagogia, e pretendo 

desenvolvê-las com [os] meus futuros alunos. 

 

Similarmente, 24 (61,5%) participantes afirmaram que não possuem nenhuma 

facilidade em resolver situações-problema relacionadas com os conteúdos geométricos 

enquanto que 2 (5,1%) participantes comentaram que possuem dificuldades para 

entenderem o enunciado dessas situações. No entanto, a interpretação da análise dos 

resultados mostra que a dinâmica das aulas propostas com a utilização do software 

GeoGebra foi um fator importante para despertar o interesse dos participantes desse estudo 

para a aprendizagem desse conteúdo. 

Nesse sentido, a participante A13 afirmou as atividades postadas no AVA foram 

“bem interessantes porque eu nunca tinha visto a geometria plana dessa forma. Assim, 

fomos evoluindo um pouquinho à cada atividade” enquanto que a participante A10 afirmou 

que: 
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É importante ter paciência para realizar cada atividade fazendo 

passo a passo. Agora temos condições de passar para qualquer 

pessoa, aprendemos bem. Como professores queremos aulas assim, 

não queremos só teoria, queremos saber como usar, fazer na 

prática. Essas aulas são muito boas. 

 

Dessa maneira, 22 (56,4%) participantes responderam que procuram aprofundar os 

conhecimentos geométricos para um melhor desenvolvimento do curso por meio da 

utilização do software GeoGebra. A interpretação da análise dos resultados mostra que os 

questionamentos e as dúvidas que os participantes postaram nos fóruns de discussão com 

relação à utilização do GeoGebra e às construções realizadas nesse software facilitaram a 

compreensão dos conceitos e das propriedades geométricas. Assim, esse contexto 

possibilitou que 22 (56,4%) participantes aprofundassem o conhecimento das propriedades 

geométricas, permitindo-lhes o desenvolvimento dos conceitos da geometria plana. Por 

exemplo, a aluna A10 argumentou que: 

Dentro do contexto educacional é frequente encontrarmos 

dificuldade de leitura e interpretação da linguagem matemática de 

conseguir explorar as figuras geométricas e descobrir as 

propriedades que as caracterizam, pois o significado designa as 

propriedades relacionadas com a posição e a forma de objetos no 

espaço. 

Nesse sentido, o aluno B4 argumentou sobre a importância de que os professores 

proponham “situações-problema que exijam a utilização de conhecimento das propriedades 

geométricas”. 

A interpretação desses resultados também mostra que 14 (35,9%) participantes 

trabalharam com construções ou demonstrações relacionadas com conteúdos geométricos. 

Por exemplo, a participante A26 respondeu que “sempre havia um desenho explicativo para 

facilitar o nosso entendimento”. Então, é importante ressaltar que nas licenciaturas, a 

aquisição de conceitos geométricos deve ocorrer a partir da elaboração de atividades que 

contemplem as construções geométricas (PAVANELO e ANDRADE, 2002 apud 

PROCÓPIO, 2011). 

A utilização desse software como um recurso de visualização contribuiu para que 

os participantes desenvolvessem demonstrações informais, que não resultaram de 

argumentações e validações. Porém, esse processo de demonstração é importante, pois, em 
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muitos casos, adquirem mais sentido para os alunos (LOURENÇO, 2002). Nesse 

direcionamento, a construção visual favoreceu o processo de aquisição de conhecimento 

geométrico, pois auxiliaram os participantes desse estudo no desenvolvimento de uma 

escrita geométrica nos processos de construção. Por exemplo, os dados referentes à 

segunda questão
14

 da Avaliação Formativa Final mostram que 24 (92,3%) participantes a 

respondeu corretamente representando a situação-problema dada sem o rigor da 

formalidade dessa demonstração. 

Dessa maneira, existe a necessidade de que as imagens sejam utilizadas no trabalho 

pedagógico realizado com a geometria para que atuem como instrumentos de informação 

para a representação dos espaços plano e tridimensional (PAVANELO, 2004). Nesse 

contesto, a visualização pode ser entendida como um processo de formação de imagens 

(mentalmente ou com papel e lápis ou com outra tecnologia), que é utilizada com o intuito 

de obter um melhor entendimento matemático e geométrico (BORBA e VILARREAL, 

2005). Assim, nesse estudo, a utilização do GeoGebra no processo de ensino e 

aprendizagem em geometria foi importante, pois esse software foi um recurso 

computacional que possibilitou novas maneiras de os participantes compreenderem a 

abstração dos conceitos geométricos e matemáticos. 

Por meio das várias construções que esse software possibilitou durante a condução 

desse estudo mostra que os participantes elaboraram questionamentos relacionados com os 

conteúdos geométricos que foram discutidos e debatidos nos fóruns de discussão pelos 

professores, participantes e tutora a distância. Esse processo visou auxiliar os participantes 

no desenvolvimento de argumentos para justificar os raciocínios e as maneiras de construir 

e demonstrar (ZULATTO, 2007) as situações-problema propostas. Por exemplo, a 

participante A11 solicitou auxílio na construção de triângulos, pois comentou que: 

Estou tentando resolver os exercícios propostos na plataforma, mas 

não sei como desenhar os triângulos com as medidas corretas no 

geogebra, para que eu possa classificá-los em equilátero, isósceles 

ou escaleno. Tentei fazer e não consigo desenhar corretamente o 

                                                           
14

Considerando-se as ruas Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo e a Avenida Afonso Pena que ficam em 

Belo Horizonte, no centro da capital de Minas Gerais, pode-se dizer que estas ruas são paralelas e a avenida é 

uma transversal que corta elas. a) Faça uma representação da situação acima no software GeoGebra; b) 

Determine os ângulos congruentes e os ângulos suplementares. 

 



195 

 

triângulo equilátero movendo os pontos, pois só consigo desenhar 

triângulo com dois lados iguais ou três lados diferentes. 

 

Os diálogos foram que desenvolvidos nos fóruns de discussão estavam relacionados 

com as dúvidas sobre os conteúdos da Geometria Plana e com a utilização do software 

GeoGebra. Esses diálogos ocorreram por meio da realização de atividades propostas que 

permitiram aos participantes adotarem uma postura argumentativa no AVA. Assim, por 

meio dessas atividades os participantes puderam interagir entre si, com os professores da 

disciplina e com a tutora a distância demonstrando o desenvolvimento de seu raciocínio 

argumentativo. 

Com a utilização do software, os participantes conseguiram responder e justificar os 

questionamentos postados nos fóruns de discussão principalmente por meio do recurso de 

visualização das construções e demonstrações que foram realizadas no GeoGebra. Então, a 

imagem e sua representação é um componente importante para o ensino e aprendizagem de 

conteúdos geométricos, pois auxiliaram os participantes desse estudo nas construções 

geométricas propostas, bem como em suas demonstrações. Assim, a visualização por meio 

das imagens e representações dos conceitos geométricos tornou o trabalho dos 

participantes mais interessante, incentiva-os para a realização de novas investigações 

(LOURENÇO, 2002). 

 

4.3.3.   Diminuindo a Distância Transacional na EAD por meio da Interação 

O paradigma educativo tradicional concebe a aprendizagem como um processo de 

transferência e recepção de informações de maneira individual e linear, que é baseado em 

um modelo centrado nas deficiências dos alunos, sendo facilitado pelo estudo de conteúdos 

educativos fracionados. Em contraste com o paradigma tradicional de ensino, existe a 

necessidade da implantação de um novo paradigma educacional que concebe o ensino e a 

aprendizagem como um processo colaborativo, ativo e multidirecional, que é fortalecido 

pelo desenvolvimento das habilidades e dos interesses dos alunos. 

Nessa abordagem, a educação a distância emerge como um paradigma educacional 

inovador que induz uma mudança nos papéis tradicionalmente assumidos pelos professores 

e alunos. De acordo com esse contexto, os professores não atuam como os transmissores 
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de conteúdos, pois assumem o papel de estimular a construção colaborativa do 

conhecimento dos alunos, tornando-os participantes ativos na própria aprendizagem, 

visando colocá-los no centro do processo educativo. 

Durante as últimas décadas, a Educação a Distância (EAD) vem se destacando 

como modalidade de ensino. Nesse sentido, a EAD também vem ampliando a sua atuação 

nas Universidades Federais brasileiras por meio da criação da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) desde Junho de 2006. Esse é um modelo novo de ensino, que é 

desencadeado por meio da plataforma Moodle, que é considerada como o ambiente virtual 

de aprendizagem dessa modalidade de ensino. 

Por ser um novo modelo educacional, existe uma abertura para inserções de 

metodologias eficazes que busquem gerar melhorias nessa modalidade de ensino com a 

utilização das ferramentas disponíveis na plataforma Moodle. Em relação às essas 

ferramentas, a interpretação da análise dos resultados mostra que 6 (15,4%) participantes 

afirmam que os vídeos postados na plataforma auxiliam na explicação das matérias, 5 

(12,8%) participantes acreditam que as ferramentas auxiliam na visualização das formas 

geométricas e no entendimento dos conteúdos enquanto que 5 (12,8%) participantes 

entendem que as ferramentas disponibilizadas nesse ambiente é uma maneira diferenciada 

de trabalhar e aprender geometria. 

Similarmente, 2 (5,1%) participantes afirmam que essas ferramentas auxiliam os a 

compreenderem os conteúdos da Geometria Plana a partir das explicações postadas na 

plataforma por causa de seu dinamismo, 3 (7,7%) participantes afirmam que as essas 

ferramentas facilitam a aquisição do conhecimento enquanto 2 (5,1%) participantes 

argumentam que essas ferramentas possibilitam o trabalho pedagógico com os programas 

tecnológicos do computador. Por exemplo, a participante A22 afirmou que essas: 

(...) ferramentas nos auxilia a nos comunicar com os tutores, 

professores e colegas, solucionando nossas dúvidas e fazendo com 

que nossa aprendizagem seja significativa, pois através dessas 

ferramentas participamos de debates, assistimos as aulas e 

interagimos o tempo todo com todos que fazem parte desse 

território acadêmico. 

 

Compartilhando com esse ponto de vista, o participante B1 afirmou que as 

“ferramentas [da plataforma Moodle] contribuem para o entendimento dos conteúdos 
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geométricos”. Então, é importante que as ferramentas disponibilizadas na plataforma 

Moodle e que os materiais didáticos e pedagógicos postados no AVA ofereçam 

possibilidades de interação, pois esse ambiente virtual de aprendizagem deve proporcionar 

a realização de diálogos entre os professores, os tutores e os alunos. 

Dessa maneira, os professores e os tutores devem estar continuamente, conversando 

com os alunos, em um diálogo amigável e encorajador. Esse diálogo deve incluir 

aconselhamento a respeito do que fazer, ou seja, deve servir de encorajamento para os 

alunos, reforço e incentivo (LAASER, 1997). Então, é necessário que os professores, 

alunos e tutores da EaD planejem, apresentem, interajam e articulem outros processos de 

ensino, de maneira diferenciada do ambiente presencial, pois existe uma natureza especial 

no comportamento organizacional e de ensino que depende do grau de interação a distância 

(MOORE e KEARSLEY, 2007), que pode ocorrer com a utilização das tecnologias de 

comunicação e informação, dos softwares e das ferramentas disponibilizadas na plataforma 

Moodle. 

Por exemplo, 15 (38,5%) participantes afirmaram que esses softwares contribuem 

para a melhoria do aprendizado de conteúdos da Geometria Plana, pois as suas ferramentas 

auxiliam na visualização e no entendimento dos conteúdos geométricos. Por outro lado, 11 

(28,2%) participantes enfatizaram que os vídeos postados na plataforma Moodle auxiliam 

na explicação dos conteúdos, pois é uma maneira diferenciada de trabalhar e aprender 

geometria. 

A interpretação da análise dos resultados sobre a interação entre os participantes, 

tutores, professora-pesquisadora e o professor da disciplina mostra que 17 (43,6%) 

participantes entendem que a interação é desencadeada por meio de e-mails, mensagens, 

fóruns, webs e encontros presenciais, 9 (23,1%) participantes afirmam que a interação 

ocorre de maneira tranquila e bem interativa. Por exemplo, a participante A8 afirma que 

“através de mensagens, fóruns, podemos interagir, trocando experiências, tirando dúvidas e 

compartilhando novos conhecimentos”. Nesse sentido, a participante A12 afirmou que os 

“novos softwares promovem uma interação mais próxima entre os professores, os alunos e 

os tutores”. 

Nessa abordagem, os participantes desse estudo estiveram inseridos em um 

contexto sociocultural (AVA) por meio do qual foi estabelecida a interação com o 

professor da disciplina, a professora-pesquisadora e a tutora a distância. Assim, nas 
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interações diárias, a mediação ocorreu no processo de desenvolvimento do conhecimento 

geométrico por meio da utilização do software GeoGebra e das ferramentas 

disponibilizadas na plataforma Moodle. Essa processo teve como base a concepção de 

participantes interativos que elaboraram os seus conhecimentos geométricos em relação 

aos objetos matemáticos de aprendizagem por meio da utilização de instrumentos de 

mediação (GeoGebra). 

Dessa maneira, o desenvolvimento desse conhecimento teve a sua gênese nas 

relações sociais (VYGOTSKY, 1994) que foram desencadeadas nesse ambiente virtual de 

aprendizagem. A interpretação da análise dos resultados mostra que 21 (53,8%) 

participantes afirmaram que a interação entre os professores, tutores e alunos no AVA 

efetivou-se por meio de e-mails, mensagens, fóruns, webs, ferramentas tecnológicas, 

computadores e encontros presenciais. Por exemplo, a participante A11 afirmou que: 

(...) tanto o professor como os tutores presenciais e a distância são 

muito atenciosos e nos ajudam sempre respondendo às nossas 

dúvidas o mais rápido possível, o que colabora para uma boa 

interação e aprendizagem. 

 

Nesse contexto, 17 (43.6%) participantes argumentaram sobre a importância das 

videoaulas para auxiliar na aprendizagem de conceitos básicos da geometria plana, pois 

contribui para o desenvolvimento dos conteúdos geométricos. Por exemplo, a participante 

A19 afirmou que a utilização das tecnologias “torna mais fácil o entendimento, pois quando 

utilizamos o programa fica mais interessante e facilita a resolução de exercícios”. 

 

4.3.3.1. As Teorias de Interação e Distância Transacional na EaD 

As teorias da interação e da distância transacional para a EAD contribuem de 

maneira significativa para o planejamento de cursos, programas ou disciplinas na 

modalidade a distância, que também podem ser aplicadas no ensino de conteúdos 

geométricos por meio da utilização do software GeoGebra e das ferramentas 

disponibilizadas na plataforma Moodle. De acordo com essas teorias, a distância é um 

fenômeno físico e pedagógico, sendo que a interação pode ser considerada como um hiato 

que é estabelecido no processo comunicacional existente entre os professores, alunos e 

tutores, que é causado pela distância geográfica e temporal. Esse hiato pode ser suplantado 
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por meio de procedimentos diferenciados na elaboração de atividades curriculares que tem 

por objetivo facilitar o processo interativo dessa modalidade de ensino (MOORE E 

KEARSLEY, 2008). Assim, a interação é uma característica relevante do ensino na 

modalidade a distância. 

Nesse sentido, a distância física é transacional, pois é um “espaço psicológico e 

comunicacional a ser transposto, um espaço de potenciais mal-entendidos entre as 

intervenções dos instrutores, [tutores], e dos alunos” (MOORE, 2002, p. 1). Então, é de 

fundamental importância analisar as possibilidades de distância e proximidade entre todos 

participantes do processo educacional no ensino na modalidade a distância, pois quando: 

(...) alunos, [tutores] e professores são separados surge um espaço 

psicológico e comunicacional a ser transposto denominado 

“distância transacional”. Já foi observado que a distância 

transacional ocorre mesmo na educação presencial (...). Tanto em 

cursos convencionais quanto naqueles a distância há níveis 

variáveis de distância transacional, em razão de diversos fatores, 

tais como estratégia e tecnologia utilizadas, ou ainda aspectos 

psicológicos e ambientais, o que a torna uma variável contínua e 

relativa (TORI, 2010, p. 57). 

 

De acordo com essa abordagem, a teoria da distância transacional não pode ser 

considerada somente como uma simples separação física e geográfica entre os alunos, 

professores e tutores, pois também constitui um conceito pedagógico que procura 

descrever o: 

(...) universo de relações professor-aluno-[tutor] que se dão 

quando alunos, [tutores] e instrutores estão separados no espaço 

e/ou no tempo. Este universo de relações pode ser ordenado 

segundo uma tipologia construída em torno dos componentes mais 

elementares deste campo – a saber, a estrutura dos programas 

educacionais, a interação entre alunos e professores, e a natureza e 

o grau de autonomia do aluno (KEEGAN, 2002, p. 23). 

 

Nesse estudo, o processo interacional desencadeado no AVA teve por objetivo 

diminuir a distância transacional por meio da utilização de ferramentas da plataforma 

Moodle, como por exemplo, os fóruns de discussão e as vídeo e webconferências que 

possibilitaram diálogos entre o professore da disciplina, a professora-pesquisadora, os 

participantes desse estudo e a  tutora a distância. 
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Contudo, é importante ressaltar que o diálogo necessita da interação para ocorrer, 

mas não pode ser concebido como um sinônimo de interação, pois é possível que ocorra 

um diálogo mesmo em programas autoinstrucionais, no qual não existe a interação entre os 

alunos e os tutores. Nesses programas, os alunos desenvolvem uma interação silenciosa 

com os professores e tutores (MOORE, 2002). Nesse direcionamento, a interação pode ser 

descrita como uma série de ações com qualidades positivas, que é construtiva e valorizada 

pelos participantes, pois visa uma melhor compreensão dos conteúdos geométricos 

disponibilizados no AVA. 

Os fatores ambientais como a existência de um grupo de aprendizado, a linguagem 

e o meio de comunicação, bem como a filosofia educacional de quem elabora o curso, a 

personalidade dos professores e dos alunos e os conteúdos curriculares também interferem 

na extensão e natureza do diálogo. Nessa perspectiva, o diálogo e a interação a distância 

são inversamente proporcionais, pois à medida que o diálogo aumenta, a distância na 

interação diminui. 

Outra variável importante para determinar a distância na interação é a estrutura de 

uma determinada disciplina, curso ou programa, que é constituída pelos objetivos, pelos 

tópicos de estudo, pela apresentação de informações, pelas ilustrações, pelas atividades e 

exercícios, pelos projetos e pelas avaliações somativas e formativas. A autonomia dos 

alunos também e importante nesse processo, pois quanto maior a interação, maior a 

autonomia. Nesse sentido, os alunos adquirem “capacidades diferentes para tomar decisões 

a respeito de seu próprio aprendizado” (MOORE, 2008, p. 245). 

A interpretação da análise dos dados mostra que no decorrer da condução dessa 

pesquisa, houve a interação entre o professor da disciplina, a professora-pesquisadora, a 

tutora a distância e os participantes desse estudo por meio do estabelecimento da 

comunicação com a realização de diálogos síncronos via 2 vídeoconferências e 1 encontro 

presencial e assíncronos via 3 fóruns de discussão e 4 vídeoaulas. Por exemplo, 16 (41,1%) 

participantes afirmaram que a comunição síncrona e assíncrona no ensino a distância é 

facilitada por meio do diálogo, que é desencadeado no AVA. Corroborando com esse 

ponto de vista, o aluno B2 argumentou que a “utilização de softwares no ensino e 

aprendizagem de conteúdos geométricos pode auxiliar os alunos na interação com o 

professor e os tutores da disciplina de geometria plana, pois permitem o diálogo entre os 

pares”. 
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Esse contexto permitiu a redução da distância transacional com a realização de 

diálogos (MOORE, 1993) na plataforma Moodle. A disponibilização de um canal de 

interação entre os participantes desse estudo, o professor da disciplina, a professora-

pesquisadora e a tutora presencial para o acesso às respostas aos questionamentos postados 

para o esclarecimento de dúvidas com relação aos conteúdos geométricos e ao software 

GeoGebra possibilitaram a diminuição da distância transacional nesse ambiente de 

aprendizagem. 

 

4.3.3.2. A Disciplina EAD285: Ensino e Aprendizagem de Matemática III 

Por outro lado, com relação à disciplina EAD285: Ensino e Aprendizagem de 

Matemática III é importante enfatizar que para prevenir que a distância transacional 

dificultar comunicação e a interação entre todos os envolvidos no processo educacional, o 

plano de atividades dessa disciplina foi estruturado para garantir a interação entre os 

participantes desse estudo, a tutora presencial, o professor da disciplina e a professora-

pesquisadora por meio da utilização do software GeoGebra como um instrumento 

mediador do processo de ensino e aprendizagem. Essa abordagem pedagógica foi 

estabelecida de maneira organizada, pois as vídeoaulas, as web e videoconferências e os 

fóruns de discussão facilitaram essa interação. 

Então, essa disciplina não foi rigidamente estruturada, pois permitiu o diálogo entre 

os participantes, os professores e a tutora a distância por meio de ferramentas síncronas e 

assíncronas (MOORE, 1993) disponibilizadas na plataforma Moodle. Porém, essa 

disciplina também não foi demasiadamente flexível, pois minimizou aos participantes a 

liberdade total de escolha do encaminhamento para a realização das atividades propostas, 

que continham instruções para a sua realização. 

É importante enfatizar que essa disciplina foi estruturada adequadamente em 

relação aos prazos e aos conteúdos postados no AVA, possibilitando que os participantes 

pudessem se envolver no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos. 

Nesse sentido, houve a promoção da interação entre os participantes por meio da discussão 

e troca de ideias nos fóruns, web e videoconferências para auxiliá-los no desenvolvimento 

da autonomia, da organização e da disciplina, que são características importantes para a 

diminuição da distância transacional. 
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Nesse sentido, a menor distância transacional foi propiciada pela variação do 

diálogo e da estrutura (MOORE, 1993) dessa disciplina no decorrer do semestre letivo de 

2013/2. Essa relação também ocorreu com referência a autonomia dos participantes em 

relação às atividades propostas no AVA. Dessa maneira, o professor da disciplina procurou 

minimizar a distância transacional entre os participantes desse estudo, pois ofereceu 

oportunidades para a realização de diálogos e para a utilização dos materiais pedagógicos 

disponibilizados na plataforma Moodle para facilitar o processo de ensino e aprendizagem 

de conteúdos geométricos por meio da utilização do software GeoGebra. 

Nesse direcionamento, pode-se estabelecer um paralelo entre as considerações de 

Moore (1993) em relação à estruturação de um curso para a modalidade a distância com as 

ações realizadas na disciplina EAD285: Ensino e Aprendizagem de Matemática III: 

a) Estimular e manter o interesse dos alunos: o retorno quase imediato às 

mensagens postadas nos fóruns de discussão e o estabelecimento de diálogo 

promovido pelo professor da disciplina, pela professora-pesquisadora e pela 

tutora a distância auxiliaram no alcance desse objetivo, pois incentivou a 

participação no AVA dos envolvidos nesse processo. 

b) Estimular a análise crítica: muitos conteúdos abordados nessa disciplina 

possibilitaram a apresentação de pontos de vista variados sobre um mesmo 

tema. As atividades envolvendo os conteúdos geométricos se embasaram em 

discussões realizadas nos fóruns, que tinha por objetivo sanar as dúvidas e 

estimular a análise crítica dos resultados obtidos na realização da atividades 

postadas na plataforma. 

c) Aconselhar e fornecer dicas sobre a utilização do material disponibilizado no 

AVA para auxiliar os participantes desse estudo no aprendizado de conteúdos 

geométricos. 

d) Oportunizar a aplicação do conhecimento para praticar as habilidades: os 

tópicos apresentados na disciplina foram acompanhados pelos alunos por meio 

da execução de atividades específicas como estudos dirigidos nas aula gravadas 

e nas discussões realizadas nos fóruns e nas vídeo e webconferências. 

e) Promover e possibilitar a construção do conhecimento, permitindo a troca de 

experiências durante o processo de ensino e aprendizagem: nos fóruns de 

discussão, os participantes discutiram sobre os conteúdos estudados por meio 

da apresentação de questionamentos e dúvidas sobre a geometria plana. 
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A interpretação da análise dos resultados desse estudo mostra que os professores, 

alunos e tutores puderam interagir por meio da realização de diálogos, possibilitando a 

diminuição da distância transacional no AVA. Contudo, existe a necessidade de ressaltar 

que essa distância pode atingir seu auge quando os professores, alunos e tutores não 

desenvolvem qualquer tipo comunicação e interação, pois a disciplina, o programa ou o 

curso estão pré-programados em todos os detalhes e prescritos compulsoriamente, sendo 

que, consequentemente, as necessidades individuais dos alunos não são respeitadas e nem 

atendidas (MOORE, 1993). 

 

4.3.4.   Diferenciando Práticas Pedagógicas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Nesse estudo, foram utilizadas ações tecnológicas, estratégias e técnicas de ensino 

que buscaram desenvolver a criatividade dos participantes, estimulando-os a conviverem 

socialmente no AVA. Essa abordagem visou prepará-los para desempenharem um papel 

ativo em sua aprendizagem, tendo o objetivo de torná-los mais participativos no processo 

educacional. 

Nesse direcionamento, 27 (69,2%) participantes que interagiram no primeiro fórum 

de discussão postaram os seus comentários relacionados com o software GeoGebra, 

demonstrando o interesse desses participantes pelos conteúdos geométricos estudados no 

AVA. Por exemplo, a participante A11 afirmou nesse fórum que o “programa GeoGebra 

facilita a desenhar e a calcular as medidas dos ângulos, mas tenho que praticar mais para 

sanar algumas dificuldades que só surgem no momento da resolução dos exercícios”. 

Assim, a interpretação da análise dos resultados mostra que as atividades propostas 

no AVA tornaram-se mais dinâmicas, pois houve diálogos nos fóruns de discussões 

envolvendo o professor da disciplina, a professora-pesquisadora e a tutora a distância a 

respeito das atividades de interação e as atividades avaliativas que foram propostas aos 

participantes. Por exemplo, o quadro 55 mostra o diálogo virtual que ocorreu entre a 

professora-pesquisadora e as participantes A8 e A27 no fórum de discussão realizado nos 

dias 22 e 29 de Março de 2014. 
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Quadro 55: Diálogo virtual ocorrido entre as participantes A8, A27 e a professora-

pesquisadora 

Sábado, 22 de março de 2014 – 21:44 h 

Participante A8: Trabalhar com uma novidade não é fácil, até que se domine o conteúdo, o 

programa GeoGebra está sendo um desafio para mim, mais pretendo aprendê-lo para 

enriquecer meus conhecimentos e ser mediadora na construção do conhecimento de meus 

futuros alunos. 
Sábado, 29 de março de 2014 – 08:36 h 

Participante A27: O programa realmente é um a marca de grande avanço tecnológico em prol a 

educação. Porem, tive muitas dificuldades em realizar as tarefas. Confesso que não consegui sem 

apoio de professor e colegas, os quais agradeço de coração. 

Sábado, 29 de março de 2014 – 14:40 h 

Professora-pesquisadora: A interação entre professor, tutores e colegas torna o curso mais 

prazeroso. Bons estudos.  
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Esse incentivo para a participação nos participação nos fóruns de discussão fez 

parte de uma prática metodológica diferenciada que auxiliou o estabelecimento do diálogo, 

pois as mensagens postadas foram essenciais para a diminuição da distância transacional. 

A tutora presencial, o professor da disciplina e a professora pesquisadora fomentarem as 

discussões entre os participantes desse estudo, que reagiram de maneira estimulante e 

incentivadora em relação ao progresso obtido nesse estudo. Por exemplo, em um desses 

fóruns, a professora-pesquisadora comentou que “quanto mais utilizar o programa, maior 

será a facilidade para usar as ferramentas oferecidas por ele. De qualquer maneira, estou a 

disposição para ajudar nas dúvidas” enquanto que a tutora a distância argumentou que 

“quanto mais usar o GeoGebra, menos dificuldades vocês terão. Podem postar suas 

dúvidas também nos fóruns ou por mensagens, estou a disposição também”. 

Dessa maneira, um dos objetivos desse estudo foi estimular reflexões sobre os 

conteúdos relacionados com a geometria plana por meio de discussões e debates que 

ocorreram nos fóruns e nas web e videoconferências visando desenvolver a capacidade 

crítica, tendo como base os conhecimentos geométricos previamente adquiridos e obtidos 

no transcorrer da disciplina com a utilização do software GeoGebra. A interpretação dos 

dados mostra que essa prática pedagógica diferenciada possibilitou a interação, sendo 
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apontada pelos participantes deste estudo como prazerosa, motivadora, interessante e 

eficiente para a troca de conhecimento geométrico. 

Nesse contexto, 20 (51,3%) participantes afirmaram que a utilização do GeoGebra 

é interessante e motivadora, pois é uma maneira instigadora de ensinar geometria, que tem 

por objetivo despertar a curiosidade e tornando a aprendizagem motivadora e proveitosa. 

Então, a participante A19 comentou que o “GeoGebra e achou muito interessante e vou 

utilizar esse software em minhas aulas” enquanto que a participante A11 argumentou que a 

prática pedagógica utilizada em sala de aula foi diferenciada e interessante, pois a 

“professora-pesquisadora usou um livro antigo e um programa moderno para resolver as 

questões. É muito bom constatar que uma aula moderna não precisa descartar materiais 

antigos que contêm ricos exercícios, mas sim usá-los com novas ferramentas”. 

Assim, o software GeoGebra foi utilizado na plataforma Moodle como uma 

ferramenta de geometria dinâmica para a ilustração e representação de conteúdos 

geométricos e para a determinação de soluções para as atividades propostas no AVA. 

Assim, essa prática pedagógica diferenciada possibilitou a realização de um trabalho 

metodológico com os conteúdos da geometria plana com a utilização de uma série de 

atividades realizadas com o software geogebra, culminado com a criação de fóruns de 

discussão sobre as aulas e as atividades elaboradas para a sua utilização. Essa abordagem 

direcionou os alunos para questionarem e refletirem sobre a utilização das ferramentas 

tecnológicas, pois: 

(...) as novas tecnologias de comunicação e informação trouxeram 

mudanças consideráveis e positivas para a educação. Vídeos, 

programas educativos na televisão e no computador, sites 

educacionais, softwares diferenciados transformam a realidade da 

aula tradicional, dinamizam o espaço de ensino e aprendizagem, 

onde, anteriormente, predominava a lousa, o giz, o livro e a voz do 

professor (KENSKI, 2007, p. 46). 

 

A utilização do software GeoGebra como uma prática pedagógica diferenciada 

propôs a inclusão de ferramentas tecnológicas de comunicação e informação que 

permitiram a interação entre os participantes desse estudo, o professor da disciplinas, a 

professora a distância e a tutora a distância. Nesse sentido, os canais de comunicação 

foram utilizados pelos participantes desse ambiente para a troca de informações e 

compartilhamento de dúvidas e questionamentos nos fóruns de discussão. Por exemplo, a 

professora-pesquisadora, o professor da disciplina e a tutora a distância utilizaram os 
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canais de comunicação para incentivar as discussões, para fornecer dicas e caminhos para a 

obtenção da resposta às dúvidas e para auxiliar no aprendizado de conteúdos geométricos 

pelos alunos. 

A elaboração das atividades e tarefas desenvolvidas para o trabalho de campo dessa 

pesquisa tinha como objetivo fomentar um ambiente de aprendizagem livre para as 

interações e experimentações. A escolha pelo estilo de trabalho e o ambiente vivenciado no 

decorrer desse estudo assemelham-se às ideias propostas pelo trabalho colaborativo por 

meio do qual os participantes contribuíram para a troca de conhecimentos visando alcançar 

um objetivo comum, pois a: 

(...) sensação de pertencimento a um grupo com interesses comuns 

- pessoas com as quais posso trocar ideias e conversa, ensinar e 

aprender, sobre os temas que, prioritariamente, mobilizam minha 

atenção – já é potencialmente motivador para desencadear um 

processo significativo de aprendizagem (KENSKI, 2003, p.113). 

 

Diante dessa asserção, as experiências vivenciadas no AVA durante a condução 

dessa pesquisa é resultado da postura assumida pela professora-pesquisadora, pelo 

professor da disciplina e pela tutora a distância, quando estimularam a interação dos 

participantes desse estudo e enfatizaram a importância da participação de todos durante as 

atividades e tarefas propostas na plataforma Moodle. A interatividade vivenciada na 

plataforma Moodle com a utilização do software GeoGebra compuseram um ambiente de 

aprendizagem motivador. De acordo com a interpretação dos resultados dos dados, esse 

ambiente de aprendizagem caracterizou-se pela interatividade e colaboração dos alunos, 

professor da disciplina e professora-pesquisadora, tutora a distância e o software 

GeoGebra. Por exemplo, a participante A1 comentou que ao “assistir as videoaulas percebi 

que o ensino da geometria pode ser atraente e motivador utilizando as novas tecnologias”. 

Nessa prática pedagógica diferenciada, os objetos de aprendizagem foram 

elementos de grande importância para o desenvolvimento do processo de ensino de 

conteúdos geométricos, motivando os participantes desse estudo. Por exemplo, 17 (43,6%) 

participantes afirmaram que a dinâmica proposta nas aulas de geometria com a utilização 

do software GeoGebra foi interessante, pois o emprego dessa tecnologia contribuiu para o 

ensino e aprendizagem desses conteúdos por meio da motivação dos alunos. Então, o 

GeoGebra facilitou o estudo da geometria, tornando-o mais dinâmico, pois despertou o 
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interesse dos alunos em relação ao conhecimento matemático, possibilitando que o 

professor da disciplina trabalhasse esses conteúdos de maneira interativa. 

Nesse direcionamento, a interpretação da análise dos resultados mostra que para 16 

(41,0%) participantes a aprendizagem contextualizada significa a relação que existe entre 

os assuntos ensinados teoricamente com a prática desenvolvida no cotidiano, 18 (46,1%) 

afirmaram que esse tipo de aprendizagem significa aprender mais conteúdos por meio de 

uma maneira diferenciada para realizar o trabalho com a geometria enquanto que 3 (7,7%) 

afirmaram que esse tipo de aprendizagem os auxilia no trabalho com os conteúdos 

geométricos, pois é um tipo de aprendizagem que promove a utilização do raciocínio 

lógico para a resolução de problemas. Diante desse contexto, a participante A6 afirmou esse 

tipo de aprendizagem “significa resolver e propor problemas de Matemática e estimular os 

alunos na busca de demonstrações ou justificativas, para que percebam a utilidade e 

importância de estudar Geometria”. Então, a aprendizagem contextualizada oferece 

oportunidades para que os alunos possam desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo e a 

criatividade. 

Por outro lado, 5 (71,4%) participantes afirmaram que a utilização do software 

GeoGebra em combinação com as teorias determinadas pelo currículo escolar pode torna-

se uma metodologia contextualizadora importante para o ensino e aprendizagem do 

conteúdos geométricos. Corroborando com esse ponto de vista, a participante A11 afirmou 

que existe a necessidade de se “adequar a ferramenta GeoGebra ao conteúdo geométrico 

ensinado na sala de aula” enquanto a participante A10 afirmou que o “uso das novas 

tecnologias pode melhorar a aprendizagem dos professores e dos alunos, tornando-os mais 

próximos e sanando as dificuldades”. 

As práticas pedagógicas diferenciadas adotadas em um ambiente virtual de 

aprendizagem se caracterizam por uma situação de ensino e pelo envolvimento dos 

indivíduos nessa situação. Nesta perspectiva, foram elaborados objetos de aprendizagem 

geométricos que permitiram a criação de diferentes ambientes de aprendizagem, como por 

exemplo, o ambiente de apoio proporcionado pelo polo, o contexto desenvolvido no AVA 

e os momentos de estudo em casa com o auxílio do AVA. 

A interpretação da análise dos resultados obtidos nesse estudo mostra que esses 

ambientes diferenciados proporcionaram oportunidades distintas para os participantes 

desse estudo para a construção do conhecimento geométrico por meio da utilização do 
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software GeoGebra. Nesse sentido, existiu a necessidade de convidar os participantes para 

a aprendizagem, bem como a sua aceitação para a participação ativa (SKOVSMOSE, 

2000) na realização das atividades propostas no AVA. Então, é importante que as práticas 

pedagógicas diferenciadas e inovadoras sejam adotadas nesse ambiente de aprendizagem 

para desperte nos alunos o interesse e a motivação pela aprendizagem dos conteúdos da 

Geometria Plana. 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: RESPONDENDO À QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta a resposta obtida para a questão de investigação, bem como 

as considerações finais sobre esse estudo. 

 

5.1.      Questão de Investigação 

A interpretação da análise dos dados constantes nos instrumentos de coleta de 

dados utilizados na condução desse estudo permitiu que a professora-pesquisadora pudesse 

responder a questão de investigação que norteou esse estudo: 

 

Quais contribuições a utilização do software GeoGebra pode oferecer para 

a aprendizagem de conteúdos da Geometria Plana na Educação a 

Distância (EAD) com a utilização de construções e demonstrações 

realizadas por Euclides para os alunos de um Curso de Licenciatura em 

Pedagogia? 

 

Ressalta-se que o questionamento de investigação que direcionou todas as etapas 

deste estudo foi respondida durante o desenvolvimento dos capítulos 3 e 4 dessa 

dissertação. Porém, para que a resposta para essa questão possa ser efetivamente 

determinada, os resultados da análise dos dados coletados foram interpretados com a 

utilização da triangulação teórica e também por meio da triangulação dos dados com base 

nos pressupostos do estudo misto. 

Assim, os resultados obtidos mostraram que existem possibilidades de 

contribuições da utilização do software GeoGebra para a aprendizagem de conteúdos da 

Geometria Plana para alunos matriculados no ensino na modalidade a distância. Contudo, 

essas contribuições somente podem ser metodologicamente efetivadas se os professores, 
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pesquisadores e investigadores se pautarem nas teorias da Mediação de Vygotsky; Teoria 

da Interação a Distância de Moore e Kearsley e Teoria da Distância Transacional de 

Moore, que foram discutidas, analisadas e utilizadas na fundamentação teórica desse 

estudo. É importante ressaltar que os resultados obtidos nessa pesquisa também foram 

analisados e interpretados de acordo com os procedimentos metodológicos do estudo 

misto. 

 

5.2.      Respondendo à Questão de Investigação 

O redimensionamento do tempo e espaço provocado pela interação mediada pelas 

tecnologias digitais, como por exemplo, o software de geometria dinâmica GeoGebra, é 

um fator que marca de maneira decisiva a educação realizada na modalidade a distância. 

Nesse sentido, é dispensável que os alunos compartilhem o mesmo espaço ao mesmo 

tempo com os professores e tutores para que o processo educativo seja desencadeado em 

ambientes virtuais de aprendizagem. Por outro lado, a noção de tempo e espaço também foi 

reconfigurada com a possibilidade de interações síncronas e assíncronas, que possibilitam a 

intervenção de professores, alunos e tutores em ambientes e momentos distintos. 

Nesse sentido,apesar de geograficamente distantes, os participantes desse estudo 

não se sentiram isolados e nem desamparados, pois os diálogos estabelecidos foram a 

principal variável, que contribuiu para o sucesso desse resultado. As declarações sobre as 

interações que ocorreram por meio do estabelecimento de diálogo no AVA fortalecem a 

obtenção dessas conclusões. Dessa maneira, é possível destacar algumas contribuições que 

a utilização do software GeoGebra ofereceu para o processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos da Geometria Plana para a educação na modalidade a Distância (EAD) com a 

utilização de construções e demonstrações geométricas para os alunos de um Curso de 

Licenciatura em Pedagogia de uma universidade federal no estado de Minas Gerais. 

 

5.2.1.   Contribuições do Software GeoGebra 

A presença do diálogo entre os participantes do AVA foi essencial para estabelecer 

a troca e a construção de conceitos geométricos por meio da utilização do software 

GeoGebra. Nesse sentido, as atividades propostas foram planejadas com a proposição de 
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tarefas que possibilitaram a interação entre os participantes desse estudo, o professor da 

disciplina, a professora-pesquisadora, a tutora a distância e o conteúdo geométrico 

proposto por meio do diálogo, sendo eficientes para a promoção do aprendizado de 

conteúdos da geometria plana. 

Nesse direcionamento, a utilização do software GeoGebra foi uma contribuição 

importante para o ensino e aprendizagem de conteúdos por meio da visualização da 

representação das situções-problema propostas no desencadeamento das construções e 

demonstrações geométricas. Para esses participantes, além de facilitar a compreensão por 

meio da visualização, esse software também possibilitou a exploração e investigação de 

regularidades e a produção de enunciados a partir do movimento de um determinado objeto 

geométrico e de seus modos de representação. 

Na condução desse processo, os participantes desse estudo adotaram uma postura 

ativa diante das atividades propostas assumindo o papel des autores das construções e 

demonstrações, que forneceram sentido e motivação para a aquisição do conhecimento 

geométrico. Então, é importante salientar que o professor da disciplina, a professora-

pesquisadora e a tutora a distância possibilitaram que os alunos fizessem geometria por 

meio da experimentação, da interpretação, da visualização e da representação das 

situações-problema propostas com a utilização do GeoGebra. 

Nesse contexto, os recursos tecnológicos emergiram como uma ferramenta que 

potencializou o fazer geometria com a utilização de várias representações de um mesmo 

objeto geométrico, pois o software GeoGebra possibilitou que os participantes realizassem 

traduções entre diferentes sistemas de representação. Esse recurso pedagógico foi 

importante, pois mostrou o potencial que os participantes adquiriram para que pudessem 

concentrar-se na interpretação de suas ações frente às diferentes representações que foram 

possibilitadas pela utilização desse software. Assim, além das contribuições para o 

desenvolvimento da atividade cognitiva dos participantes desse estudo que estavam 

relacionadas com os conteúdos geométricos, esse software também contribuiu para 

aumentar a motivação dos alunos para a aprendizagem de conceitos e propriedades 

geométricas por meio das construções e demonstrações propostas no AVA. 

Então, a utilização dos recursos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem 

de conteúdos de Geometria Plana como o software GeoGebra ampliou as possibilidades de 

investigação dos conceitos geométricos apresentados por meio do favorecimento de suas 
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características dinâmicas em representações algébricas, geométricas e gráficas. Então, um 

dos principais objetivos da utilização do software GeoGebra nessa pesquisa também esteve 

relacionada com o estudo da Geometria Dinâmica. Essa abordagem tornou as aulas de 

geometria plana mais dinâmica, pois os participantes puderam perceber que os conteúdos 

geométricos estudados estavam em constante movimento. 

Diante dessa perspectiva, é necessária a realização de um trabalho direcionado para 

o pensamento visual e representacional para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos geométricos e algébricos por meio do equilíbrio entre esses 

dois modos de pensamento (ATIYAH, 1982). Dessa maneira, o software GeoGebra 

também propiciou a visualização, a representação e a manipulação de conceitos algébrico e 

geométrico pelos participantes desse estudo. 

 

5.2.1.1. Interação 

Outra contribuição importante foi a relação interacionista que ocorreu entre os 

alunos, os professores e a tutora presencial no AVA. Essa interação foi mediada por meio 

de ferramentas tecnológicas que auxiliaram os participantes desse estudo no 

desenvolvimento e elaboração do conhecimento geométrico. Essas ferramentas de 

interação possibilitaram aos participantes desenvolverem atividades coletivas e de relações 

sociais por meio da utilização de instrumentos tecnológicos como o software GeoGebra. 

Assim, esses instrumentos foram utilizados pelos participantes para ampliar as 

possibilidades de transformação do conhecimento geométrico, tornando-os objetos sociais. 

As estratégias adotadas pelo professor da disciplina, professora-pesquisadora e 

tutora a distância para promover a interação entre os participantes desse estudo 

proporcionaram a troca de informações e a produção do conhecimento de maneira coletiva 

e estimulante. Nesse ambiente, os alunos aprenderam como utilizar o software GeoGebra 

para a aprendizagem de conteúdos geométricos. 

A utilização do software GeoGebra na educação na modalidade a distância 

possibilitou aos participantes desse estudo um papel ativo no processo de aprendizagem 

desses conteúdos por meio da interação existente entre os participantes com o objeto 

geométrico de aprendizagem no AVA. Dessa maneira, as possibilidades de utilização desse 

software facilitou a diminuição da distância transacional nessa modalidade de ensino por 
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meio da utilização dos fóruns de discussão como espaços de interação entre os 

participantes desse estudo para esclarecimentos de dúvidas com relação aos conteúdos da 

Geometria Plana e a utilização do GeoGebra. 

Assim, a diminuição da distância transacional auxiliou no desenvolvimento de um 

espaço comunicacional com a realização de fóruns de discussão que propiciaram espaços 

para a construção do conhecimento geométrico, pois o professor da disciplina, a tutora 

presencial e a professora-pesquisadora buscaram compreender as questões postadas nesse 

ambiente de aprendizagem, bem com as suas possíveis respostas, possibilitando aos 

participantes o debate às questões propostas. 

 

5.2.1.2. Mediação 

O processo de mediação equipou os participantes desse estudo com ferramentas 

tecnológicas, que foram instrumentos necessários para mediar os seus processos mentais 

(VYGOTSKY, 1994). Essa abordagem teve início com o envolvimento dos participantes 

na realização de atividades compartilhadas visando a resolução de situações-problema 

relacionadas com a geometria plana que foi proposta na plataforma Moodle. Assim, por 

meio da interação, os alunos entraram em contato com a ferramentas mediadora da 

aprendizagem (GeoGebra) utilizando-a na realização de suas atividades e tarefas, 

provocando o desenvolvimento do conhecimento geométrico. 

Assim, por meio da utilização desse software, os participantes desse estudo 

puderam problematizar determinadas situações geométricas que possibilitaram a 

determinação de suas soluções com criatividade. Dessa maneira, os mediadores simbólicos 

como os sinais, os símbolos, as fórmulas, os textos e os gráficos permitiram que os 

participantes organizassem, estruturassem e reestruturassem o desenvolvimento de sua 

percepção, atenção, memória, comunicação e resolução de problemas relacionados com os 

conteúdos geométricos. 

Em concordância com esse ponto de vista o processo de mediação ocorreu por 

meio das ações dos participantes desse estudo sobre os objetos geométricos de 

aprendizagem que foram mediados por meio de ferramentas tecnológicas. Por exemplo, a 

ação dos participantes sobre a construção de seu conhecimento geométrico foi mediada 

pelo software GeoGebra. Nesse direcionamento, o elemento mediador (software 
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GeoGebra) possibilitou a transformação do objeto de aprendizagem (conhecimento 

geométrico) pelos participantes desse estudo. 

Essa etapa intermediária software GeoGebra  conhecimento geométrico pode ser 

considerada como mediação, pois foi o processo de intervenção de uma ferramenta 

mediadora (software GeoGebra) em uma determinada relação (aquisição do conhecimento 

de conteúdos da geometria plana) tornou-se intermediada por essa ferramenta tecnológica. 

Assim, essa ferramenta de mediação influenciou a maneira como os participantes pensam e 

organizam as suas ações na construção desse conhecimento. 

 

5.3.      Considerações Finais 

É imprescindível que os professores estejam preparados para elaborar situações de 

aprendizagem que enfatizam a valorização das ações dos alunos, pois envolve conceitos, 

proposições, problemas e afasta a concepção de que o saber matemático está preelaborado 

e pode ser (re)transmitido para o corpo discente (PAIS, 2006). Então, existe a necessidade 

de que os professores coordenem ações pedagógicas durante a realização das atividades 

propostas em ambientes de aprendizagem presencial ou virtual para que os alunos possam 

adquirir e significar o conhecimento geométrico e matemático. 

Com relação ao ensino na modalidade a distância, a interação dos participantes 

geralmente é mediada por ferramentas tecnológicas como os computadores, envolvendo as 

conferências e o acesso a recursos da Word Wide Web (www). As ferramentas on-line são 

consideradas os principais recursos de comunicação em cursos à distância. A conferência 

pelos computadores via Internet permite aos participantes (professores, tutores e alunos) 

compartilhar os seus conhecimentos no momento e local convenientes, sem que precisem 

se deslocar para um centro de aprendizagem, apesar de que os polos exercem essa função 

de apoio ao processo de ensino de aprendizagem dos alunos. 

As tecnologias enriquecem e facilitam o processo de ensino e aprendizagem, 

tornando-se propícias para o trabalho, para a pesquisa, para o desenvolvimento de 

comunidades e para favorecer os processos educacionais criativos (MOORE e 

KEARSLEY, 2007). Os softwares livres também desempenham papel importante nesse 

processo. Nesse direcionamento, o GeoGebra é um software livre, gratuito e dinâmico que 
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se caracteriza como um ambiente computacional para o desenvolvimento de conteúdos 

algébricos e geométricos. 

Além de ser livre e gratuito, o GeoGebra é um software multiplataforma, que pode 

funcionar em qualquer computador independente de seu sistema operacional; e ainda não 

precisa ser instalado no computador quando for utilizado online. A interface do software 

possui uma linguagem simples e contém vários recursos que são de fácil manipulação, pois 

a cada ferramenta escolhida é fornecida uma dica de como utilizá-la. Além disso, todas as 

tarefas executadas na área de construção também aparecem em uma janela algébrica. 

Um dos objetivos mais importantes do GeoGebra é dinamizar o estudo da 

geometria e da álgebra, possibilitando também a exploração de recursos aritméticos, pois 

visa facilitar a investigação e o aprendizado de diversos conceitos algébricos e 

geométricos. De acordo com esse contexto, por causa dessas características, esse software 

pode ser utilizado como um recurso pedagógico em diferentes níveis e modalidades de 

ensino em matemática como os conteúdos da Geometria Plana. 

Destaca-se também que a utilização desse software com o seu caráter dinâmico 

pode potencializar a exploração de representações e inter-relações de gráficos, tabelas e 

expressões algébricas. Assim, a utilização do GeoGebra como mediador da aprendizagem 

permite que os alunos trabalhem e compreendam os conteúdos geométricos de uma 

maneira peculiar, que seria dificultado se fossem utilizadas somente as ferramentas 

tradicionais de desenho como o lápis e o papel. Essa abordagem pode proporcionar aos 

alunos oportunidades para a exploração de propriedades e conceitos geométricos para a 

execução de procedimentos rotineiros de maneira rápida e precisa, propiciando 

oportunidades para que os alunos estejam preparados para a tomada de decisões, para o 

desenvolvimento da reflexão e do raciocínio lógico, bem como para a análise dos 

problemas propostos em suas diferentes maneiras de representação. 

Nesse contexto, o GeoGebra favoreceu uma abordagem conceitual e analítica do 

conteúdo geométrico, corroborando para uma aprendizagem pautada no desenvolvimento 

de processos de argumentação, construção, demonstração e validação em Geometria. A 

utilização deste software oferece oportunidades para os alunos transformarem as suas 

imagens mentais em imagens representacionais e observarem e criarem novas imagens de 

acordo com o processo de formulação de hipóteses ou de descobertas geométricas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/geometria
http://pt.wikipedia.org/wiki/aritm%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/pedagogia
http://pt.wikipedia.org/wiki/educa%C3%A7%C3%A3o
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O trabalho com o software GeoGebra demonstrou a possibilidade de uma nova 

relação entre professores e alunos, marcado por uma maior proximidade, pois a utilização 

das tecnologias de informação e comunicação constitui um importante pilar na proposição 

de aulas investigativas, como, por exemplo, a utilização de softwares de geometria 

dinâmica (BORBA e PENTEADO, 2001) como o GeoGebra. 

No entanto, é importante ressaltar que o oferecimento do ensino na modalidade a 

distância com a utilização de tecnologias é recente. Assim, a revisão de literatura mostrou 

que a quantidade de pesquisas realizadas envolvendo a utilização do software GeoGebra, o 

ensino a distância e os conteúdos da geometria plana nas diversas disciplinas que 

compõem o currículo matemático é insignificante. Nesse direcionamento, recomenda-se 

que estudos futuros contemplem a utilização do GeoGebra e o seu aspecto interdisciplinar 

na condução de pesquisas e investigações relacionadas com o ensino na modalidade a 

distância. 

Por outro lado, o modelo de EaD adotado por uma instituição educacional deve 

estar pautado na organização de estratégias de disponibilização de informações, na 

interação entre os alunos, professores e tutores presenciais e a distância visando promover 

o processo de ensino e aprendizagem. Dessa maneira, para discutir a educação na 

modalidade a distância, é necessário pensar em questões como seleção de material, mídias 

a serem utilizadas, estratégias pedagógicas, métodos de avaliação, pois essas questões são 

inerentes ao modelo de curso adotado (MOORE; KEARSLEY, 2008). 

Nesse sentido, é importante a discussão sobre um modelo de educação a distância, 

na qual as tecnologias não sejam consideradas apenas como uma máquina de ensinar, de 

transmissão de informações e de repetição de processos. Nesse sentido, existe uma lacuna 

no oferecimento de práticas pedagógicas coma utilização de softwares da Geometria 

Dinâmica para a educação em matemática na modalidade a distância que seja direcionada 

para o emprego de tecnologias digitais em uma perspectiva de construção do conhecimento 

geométrico. Dessa maneira, o interesse pelo desenvolvimento e adoção de tecnologias 

avançadas em ambientes virtuais de aprendizagem continua sendo promissor (MOORE e 

KEARSLEY, 2010). 

Porém, não é suficiente a adoção de tecnologias avançadas na educação na 

modalidade a distância, pois a sua utilização isolada não transforma o processo de ensino e 
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aprendizagem que é desencadeado nos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, torna-se 

necessário pensar em uma EaD com e para a utilização de tecnologias digitais como o 

software GeoGebra, que auxilie os alunos na potencialização da aprendizagem por meio do 

ensino em ambientes criados a partir da utilização de tecnologias digitais, com professores 

e tutores preparados para atuarem nessa modalidade de ensino. 

Nesse estudo, nas construções e as demonstrações realizadas no e com o GeoGebra 

foram priorizados os aspectos de exploração, visualização e representação, no sentido de 

que ao criá-las os alunos poderiam explorar os conceitos e propriedades para auxiliá-los na 

ampliação do conhecimento de conteúdos da Geometria Plana. Durante esse processo, os 

participantes discutiram nos fóruns vários questionamentos para esclarecimento de suas 

dúvidas para potencializar as suas explorações visuais e de representação no software 

GeoGebra. 

Finalizando, as rápidas mudanças ocorridas na sociedade e o grande volume de 

informações estão refletindo-se no processo de ensino e aprendizagem que ocorrem nas 

universidades, exigindo que os professores não atuem como meros transmissores de 

conhecimentos. Essa abordagem tem como objetivo transformar os AVAS em ambientes 

estimulantes, que valorizem a invenção e a descoberta. Então, é importante que esses 

ambientes possibilitem que os alunos desenvolvam e adquiram o conhecimento geométrico 

de maneira motivada, crítica e criativa visando proporcionar um movimento de parceria e 

de trocas de experiências no ato de aprender, que visa o desenvolvimento do pensamento 

crítico e reflexivo. 

A integração das ferramentas tecnológicas nos ambientes virtuais de aprendizagem 

pode ser considerada como uma dinâmica de interação, que procura um contexto rico para 

a aprendizagem por meio da mediação entre os indivíduos que participam do processo de 

ensino e aprendizagem. Essa abordagem oferece condições para o envolvimento dos 

alunos, pois tem como objeto estimular a investigação para possibilitar a análise e a 

interpretação das atividades propostas nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Assim, para minimizar os efeitos da distância transacional, a interação requer a 

implantação e a implementação de ações organizacionais e pedagógicas, que sejam 

específicas para essa modalidade educacional. A distância transacional é caracterizada em 

função dessas variáveis, pois um maior grau de diálogo implica em uma menor distância 

transacional e um maior estímulo à autonomia dos alunos. Por exemplo, é importante que 
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as disciplinas sejam organizadas de acordo com a proposição de dois conjuntos de 

variáveis relacionadas com os diálogos e com a sua estruturação dos cursos. 

Um fator que promoveu a interação dos professores, alunos e tutores foi a presença 

de aulas mais dialogadas. O programa da disciplina também influenciou positivamente no 

ambiente de aprendizagem virtual a distância, tornando-o produtivo para todos os 

envolvidos nesse processo educacional. Para a construção do conhecimento na modalidade 

a distância na estruturação da disciplina, os materiais instrucionais foram elaborados e 

organizados de maneira articulada com o perfil dos alunos e com as suas dificuldades de 

acordo com as suas histórias e outras características individuais de aprendizagem. 

A EaD é uma modalidade de educação que possibilita aos alunos um papel ativo no 

processo de ensino e aprendizagem. Porém, torna-se necessário ter clareza sobre a 

importância da interação entre os sujeitos em ambientes de EaD com o objeto do 

conhecimento, sempre orientados pelos professores, mesmo que estejam distantes física e 

geograficamente, a partir da utilização das tecnologias digitais para a diminuição forma da 

distância transacional. A distância transacional é determinada pela medida em que os 

docentes e discentes podem interagir simultaneamente por meio do diálogo. Porém, essa 

interação é influenciada pela maneira como as disciplinas estão prefixadas e estruturadas 

nos programas de ensino. Por outro lado, a mediação dos tutores presenciais e a distância e 

dos professores no AVA é fundamental para o sucesso de qualquer proposta educacional. 

De acordo com esse ponto de vista, uma das características da EaD é que os alunos, 

professores e tutores estão separados pela distância física e geográfica e pelo tempo. No 

entanto, os processos de ensino e aprendizagem podem ocorrer em um ambiente virtual de 

aprendizagem criado em uma plataforma. Esse ambiente digital é desenvolvido para o 

encontro entre os professores, os alunos e os tutores para a interação e desenvolvimento 

das aulas. Dessa maneira, a EaD necessita da utilização de tecnologias de informação e 

comunicação para favorecer o encontro e a aproximação entre todos os participantes desse 

processo educacional. 

Então, empregar a tecnologia de maneira planejada com foco na qualidade de 

atendimento aos alunos e no resultado de aprendizagem torna-se um procedimento 

pertinente para promover qualidade nos cursos à distância, pois os processos de 

comunicação e interação são fatores primordiais dessa modalidade de ensino, que são 

mediados por recursos tecnológicos. 
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Contudo, é importante ressaltar que as tecnologias de informação e comunicação 

não substituem os professores, mas modificam algumas de suas funções. Assim, essas 

tecnologias possibilitam que esses profissionais transformem-se em facilitadores do 

processo de ensino e aprendizagem, estimulando a curiosidade e o interesse dos alunos por 

meio da utilização de softwares como o GeoGebra para a aprendizagem de conteúdos da 

Geometria Plana. Nesse estudo, essa abordagem ampliou as condições dos alunos para a 

aquisição do conhecimento geométrico, da pesquisa e também para a busca de 

informações. 

Nesse direcionamento, os professores e os tutores se tornaram virtualmente mais 

próximos dos alunos, recebendo mensagens com dúvidas por meio dos fóruns de 

discussão, retornando informações complementares e adaptando as aulas para atender às 

suas necessidades do corpo discente. Então, o processo de ensino e aprendizagem ganhou 

dinamismo, inovação e facilidade de comunicação. Dessa maneira, é importante enfatizar 

que a implantação de novas tecnologias mediada por ações pedagógicas permitiram 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem em geometria plana por meio GeoGebra. 

Neste sentido, esse software atuou como um instrumento mediador desse processo, pois 

introduziu a interatividade no aprendizado dos conteúdos geométricos, propiciando a 

ocorrência de diálogos ativos com esse conhecimento. 

Diante dessa perspectiva metodológica, a colaboração no AVA tornou esse 

ambiente aberto ao diálogo e à troca de idéias. A interação entre as tecnologias, os 

conhecimentos geométricos, o professore da disciplina, a professora-pesquisadora, os 

participantes e a tutora a distância auxiliaram na construção desse conhecimento. Nesse 

ambiente, os participantes desse estudo adquiriram mais confiança para elaborar as 

construções geométricas com a utilização do GeoGebra e também por meio das discussões 

proporcionadas pelos fóruns. 

De acordo com esse ponto de vista, a necessidade da interação conversacional entre 

os alunos, os professores e os tutores por meio do diálogo foi um fator importante para que 

tivessem acesso aos inputs significativos e compreensivos para que pudessem agir sobre as 

mensagens (dúvidas, questionamentos, discussões) postadas no AVA com objetivo de 

verificar o entendimento sobre um determinado assunto relacionado com o conteúdo 

geométrico, possibilitando-lhes expressar os outputs que representa as suas intenções, 

pensamentos e opiniões. 
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Finalizando, existe a necessidade de diminuir a distância física e temporal existente 

entre os alunos, professores e tutores, pois essa separação pode influenciar o ensino e a 

aprendizagem de conteúdos curriculares. Nessa perspectiva, a distância transacional pode 

ser considerada como um espaço psicológico e comunicacional que dificulta o 

desencadeamento do processo educacional. Contudo, por meio da manipulação dos meios 

de comunicação, é possível ampliar o diálogo entre os alunos, os professores e os tutores 

para reduzir essa distância. Assim, o sucesso do ensino a distância depende da criação de 

oportunidades para a realização do diálogo, bem como da elaboração de materiais 

didáticos, pedagógicos e da utilização de ferramentas tecnológicas adequadamente 

estruturados (KEEGAN, 2002) para o ambiente virtual de aprendizagem. 

Dessa maneira, a presença da geometria nos fenômenos que ocorrem no cotidiano 

também deve ser reconhecida, pois existe a necessidade de conectá-la com os 

acontecimentos da vida diária por meio da utilização de representações geométricas por 

meio da utilização do software GeoGebra. Contudo, para que essa conexão seja realizada, é 

importante a utilização dos instrumentos tecnológicos para mediar as representações 

geométricas desses fenômenos. Em concordância com essa perspectiva, a utilização do 

software GeoGebra para o ensino de conteúdos geométricos pode ser considerado como 

uma ferramenta tecnológica mediadora da aprendizagem desses conteúdos que é 

desencadeada entre os professores, os alunos e os tutores presenciais e a distância no 

ambiente virtual de aprendizagem. 
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APÊNDICE I 

Projeto de Pesquisa: AS CONTRIBUIÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA COMO UMA 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS DA GEOMETRIA PLANA EUCLIDIANA NA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os alunos 

 

Prezado(a) Aluno(a), 
Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “AS 

CONTRIBUIÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA COMO UMA 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS DA GEOMETRIA PLANA 

EUCLIDIANA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)”. 

Os objetivos desta pesquisa são:  

1.Planejar, elaborar, implantar, implementar e avaliar atividades curriculares para o processo 

de ensino e aprendizagem de tópicos de geometria plana com o auxílio do software livre 

GeoGebra na plataforma Moodle de ensino a distância. 

2.Investigar as contribuições da utilização das tecnologias e da realização das atividades 

propostas para o processo de ensino e aprendizagem de tópicos de geometria plana a partir de 

uma metodologia de ensino diferenciada. 

Informo que a participação nessa pesquisa ocorrerá por meio da realização das atividades 

relacionadas no projeto e também por meio de respostas dadas a dois questionários aplicados 

no início da pesquisa, participação em aulas e atividades desenvolvidas a partir do software 

GeoGebra, no grupo focal e nos fóruns de discussão. A colaboração para o desenvolvimento 

desta pesquisa é totalmente voluntária, pois o(a)aluno(a) pode escolher não responder a 

qualquer uma das perguntas apresentadas no questionário e poderá, a qualquer momento, 

desistir de participar desse estudo. O(a) aluno(a) terá o seu anonimato garantido, pois serão 

utilizados códigos no lugar dos nomes e assim, as informações que voe fornecer não serão 

associadas ao seu nome em nenhum documento, relatório e/ou artigo que seja resultante desta 

pesquisa. Vocês terão em mãos uma cópia deste termo e poderão tirar dúvidas, quando 

necessário, juntamente ao pesquisador responsável.  

_________________________________________ 

 Profa. Dr. Milton Rosa 
Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 

Fones: (31) 3559-1915 / e-mail: milton@cead.ufop.br 
 

Para ser preenchido pelo aluno(a) 
Eu, _________________________________________________, gostaria de participar da 

pesquisa. 

                                                      ___________________ , ___ de __________ de 2013. 

_________________________________ 
Assinatura do(a) aluno(a) ou responsável 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
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APÊNDICE II 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

Aluno:       ________ 

 

Polo:              

 

1. Qual é a sua idade? _____ Quanto tempo você ficou sem estudar desde o término do 

segundo grau até o início no Curso de Licenciatura em Pedagogia? _____. 

 

2. Esse é o primeiro curso superior que você está cursando? 

a) Sim  b) Não  c) Faço outro curso superior nesse mesmo momento. Qual? 

________________________________________________________________ 

 

3. Qual é a distância entre a cidade em que você mora e o polo no qual estuda? ___ km. 

Você tem alguma dificuldade para locomoção até o polo? _____ Quais? 

______________________________________________________________________. 

 

4. Qual é o seu maior objetivo ao escolher esse curso? 

a) Interesse pela área.  b) Boas condições de trabalho. 

c) Realização Profissional d) Falta de outra opção. 

Explique: ______________________________________________________________ 

 

5.Você gosta de estudar Geometria? ____ Explicar. _______________________. 

Especificar quais foram os conteúdos da Geometria Plana que você estudou no ensino 

fundamental e médio? ____________________________________________________. 

 

6. Quando você estudou os conteúdos da Geometria Plana, realizou alguma construção ou 

demonstração desse conteúdo? _____ Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________. 

 

7. Explique se você tem facilidade para resolver problemas que envolvam conteúdos da 

Geometria Plana? _____ Quais? ____________________________________________. 

 

8. Explique o que representa para você a aprendizagem significativa dos conteúdos 

geométricos.____________________________________________________________. 

Dê um exemplo. ________________________________________________________. 

 

9. Explique como as ferramentas disponibilizadas na plataforma Moodle facilitam a 

mediação dos conteúdos a serem ensinados em geometria. 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

10. Explique como ocorre a interação entre você, o professor e os tutores no ambiente 

virtual de aprendizagem a distância (AVA) no ensino e aprendizagem de conteúdos 

geométricos por meio da plataforma Moodle. __________________________________. 
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APÊNDICE III 

 

QUESTIONÁRIO II 

 

Aluno(a): ______________________________________________________________ 

 

Polo: __________________________________________________________________ 

 

1. Nas disciplinas cursadas no Curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a 

distância, quantas vezes você utilizou, durante as aulas, algum software relacionado à 

Matemática? 

a) Nenhuma b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 ou mais vezes 

Qual software? ________________________________________________________. 

 

2. Em seus estudos, você assistiu vídeos sobre conteúdos geométricos por meio da internet, 

que utilizassem softwares relacionados com o ensino e aprendizagem de conteúdos em 

Geometria Plana?_____ Quais? 

_________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

3. Você já teve contato com o software GeoGebra? Em caso afirmativo, em quais 

circunstâncias? ______________________________________________________. Em 

caso negativo, porque não? ________________________________________________. 

 

4. Explique como a utilização de softwares no ensino e aprendizagem de conteúdos 

geométricos pode auxiliar você na mediação desses conteúdos.____________________ 

______________________________________________________________________. 

 

5. Explique como a utilização de softwares no ensino e aprendizagem de conteúdos 

geométricos pode auxiliar você na interação com o professor e os tutores da disciplina de 

Desenho Geométrico.___________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

6. Explique como o seu conhecimento prévio de conteúdos aprendidos em geometria em 

anos anteriores pode auxiliar você na aprendizagem de conteúdos da disciplina 

EAD285._________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
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APÊNDICE IV 

 

ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO DIÁRIO DE CAMPO 

 

1. Verificação e anotação das maiores dificuldades dos participantes do estudo 

relacionadas com a Geometria Plana. 

2. Observação acerca da utilização de softwares no aprendizado das disciplinas 

relacionadas com conteúdos geométricos. 

3. Observação sobre a utilização dos fóruns de discussão pelos participantes do estudo. 

4. Levantamento e anotação dos possíveis problemas que dificultam o ensino e a 

aprendizagem de conteúdos da Geometria Plana. 

5. Observação dos alunos nas aulas presenciais desenvolvidas com utilização do software 

GeoGebra no polo escolhido. 

6. Observação e anotação da participação dos alunos nos grupos focais. 

7. Levantamento e anotação dos principais problemas relacionados ao tema da pesquisa. 

8. Observação quanto a aceitabilidade da utilização da metodologia proposta direcionada 

para os conteúdos relacionados com a Geometria Plana. 
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APÊNDICE V 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MEIO DO SOFTWARE GEOGEBRA 

 

 

Diversas atividades foram desenvolvidas na condução do trabalho de campo desse 

estudo. Nesse documento, serão apresentadas algumas dessas atividades, que estão 

relacionadas com as aulas apresentadas no Apêndice 6. 

 

ATIVIDADE 1 

 

1.  Uma Praça A na cidade de Ouro Preto tem seu formato triangular conforme a Figura 

abaixo. Sabe-se que todos os lados desse triângulo são iguais. 

 

 

 

(fazer desenho no GeoGebra) 

 

 

 

 

a) Construa, utilizando o software GeoGebra, um esboço dessa praça. 

b) Verifique se os ângulos do triângulo são iguais. 

 

 



237 

 

 

2. Duas avenidas cortam-se em um ponto P, conforme a Figura abaixo. Sabendo-se que a 

soma dos ângulos APC com BPD é igual a 130º, determinar o ângulo APD.  
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Exercícios Propostos – Atividade de Interação 

1. Usando o software livre GeoGebra, desenhe, a partir de uma reta dada um triângulo 

eqüilátero cujo lado meça: 

a) 1 cm 

b) 3 cm 

c) 6 cm 

 

2. Utilize o software GeoGebra para desenhar um triângulo isósceles e um triângulo 

escaleno. Comente o que você pensou para construir essas Figuras. 

 

3. Um conjunto de três estrelas que aparecem no céu são vértices de um triângulo 

eqüilátero. A distância entre quaisquer dois destes vértices é igual a 5 cm. 

a) Faça um esboço desse desenho. 

b) Qual é o perímetro desse triângulo? (Lembre-se que o perímetro de uma Figura 

corresponde à medida do deu contorno.) 

 

4. Elabore uma questão contextualizada de acordo com o seu dia a dia, em que pode ser 

utilizada a construção realizada na videoconferência. 
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QUESTÕES PROPOSTAS – Avaliação Formativa Final 

 

1. Considerando-se as ruas Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo e a Avenida Afonso 

Pena que ficam em Belo Horizonte, no centro da capital de Minas Gerais, pode-se dizer 

que estas ruas são paralelas e a Avenida é uma transversal que corta elas. 

a) Faça uma representação da situação acima no software GeoGebra. 

b) Determine os ângulos congruentes e os ângulos suplementares. 

 

2. Pela segunda vez, a Copa do Mundo será sediada pelo Brasil. Quando se pensa em Copa 

do Mundo, tem-se o campo de futebol como palco do espetáculo. Faça uma planta de um 

campo de futebol utilizando o software GeoGebra, explicitando as Figuras geométricas que 

são vistas. 

 

3. Explique a seguinte afirmativa: O software GeoGebra pode ser visto como uma 

ferramenta de mediação do ensino e aprendizagem da Geometria Plana. Ilustre uma 

situação que descreva a afirmativa acima.  

 

4. Explique, com suas palavras, porque o ângulo externo a um triângulo qualquer tem a 

mesma medida que os ângulos internos desse triângulo que não sejam o adjacente ao 

ângulo externo. Faça uma representação da sua explicação no software livre GeoGebra. 
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QUESTÕES PROPOSTAS – Atividades 

 

1. Explique porque um ângulo externo a um triângulo qualquer tem medida maior que 

os ângulos internos não adjacentes a ele. 

 

2. Construa no GeoGebra um triângulo equilátero de lado 3. Como faria para construir 

um triângulo isósceles onde os dois lados iguais medem 3? Existe alguma relação 

entre esses triângulos?  

 

3. Para o entendimento de conceitos geométricos é necessário compreender 

primeiramente as idéias iniciais para chegar aos conhecimentos mais aprofundados. 

Represente no GeoGebra uma situação que ilustre este fato.  

 

4. Desenhe um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal no GeoGebra e 

colora de azul os ângulos alternos em um primeiro momento e de vermelho os 

ângulos colaterais em um segundo desenho. O que podemos dizer sobre as medidas 

dos ângulos alternos e sobre as medidas dos ângulos colaterais?  
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APÊNDICE VI 

 

GUIA SEMIESTRUTURADO PARA A REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

 

1. Explique qual é a melhor maneira para você aprender os conteúdos relacionados à 

Geometria Plana. 

 

2. A utilização de softwares como o GeoGebra, nas aulas de Geometria, desenvolvidas na 

plataforma Moodle, pode trazer benefícios para o seu ensino e a aprendizagem? Quais? 

 

3. A utilização do software GeoGebra pode ser realizada de maneira parcial ou integral 

durante as aulas de geometria. Explique sobre a sua preferência de trabalho com esse 

software nas aulas de Geometria. 

 

4. Vocês gostariam de sugerir alguma metodologia específica para o ensino de conteúdos 

de Geometria Plana para promover a aprendizagem significativa de seus conteúdos? 

 

5. Explique como o professor e os tutores a distância podem utilizar o software GeoGebra 

como mediador do ensino e aprendizagem de conteúdos de Geometria. 

 

6. Explique como vocês gostariam que ocorresse a sua interação com o professor dessa 

disciplina e os tutores a distância. 

 

7. Qual seria a melhor maneira para você e seus alunos aprenderem a utilizar o software 

GeoGebra? 
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8. Vocês já instalaram o software livre GeoGebra em seus computadores? Alguém teve 

dificuldade para fazer a instalação? 

 

9. O que acharam das aulas da geometria plana euclidiana realizadas no software? 

Explique como as aulas gravadas podem auxiliar você a aprender esses conteúdos. 

 

10. Comente sobre a dinâmica das aulas de geometria com o software GeoGebra. 

Gostariam de dar alguma sugestão. 
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APÊNDICE VII 

 

AULAS ELABORADAS COM O AUXÍLIO DO SOFTWARE GEOGEBRA 

 

É importante que seja elaborada uma amostra de duas aulas relacionadas com os 

conteúdos da Geometria Plana Euclidiana a partir do software GeoGebra. Dessa maneira, 

uma dessas aulas está relacionada a uma construção geométrica enquanto que a outra versa 

sobre uma demonstração geométrica. Essas amostram tem como objetivo esclarecer como 

a professora-pesquisadora pretende desenvolver as demais aulas do registro documental 

com os alunos da turma de reoferta do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Disciplina 

EAD285: Ensino e Aprendizagem de Matemática III. 

 

Aula 1: Construção de um Triângulo Equilátero sobre a Reta Limitada Dada. (Proposição 

1 do Livro 1 de Euclides - Construção) 

 

Seja dado o segmento de reta AB, que é considerado como a reta limitada AB. 

 

 

 

Traçam-se dois círculos, BCD e ACE, de maneira que o primeiro tenha centro em A e o 

segundo tenha centro em B. O ponto C é um dos pontos no qual os círculos se cortam. 

Traçam-se as retas AB, AC e CB. 

 

 

 

 

 

[  
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Sendo A o centro do círculo BCD, tem-se que AC é igual a AB, pois ambos são raios do 

desse círculo, assim como, sendo B centro do círculo ACE, BC é igual a AB, pelo mesmo 

motivo. Logo AB, AC e BC são segmentos iguais. Portanto o triângulo ABC é eqüilátero, 

pois possui os três lados iguais. 

 

Aula 2: Caso duas retas se cortem, os ângulos formados no vértice E são iguais entre si. 

(Proposição 15 do Livro 1 - Demonstração)  

 

Cortam-se as retas AB e CD no ponto E. Pretende-se mostrar que o ângulo AEC é igual ao 

ângulo DEB, assim como o ângulo CEB é igual ao ângulo AED. 

 

 

 

 

 

 

 

Observando a figura onde estão representadas apenas partes da reta (segmentos), a soma 

dos ângulos AÊC e AÊD, assim como a soma dos ângulos AÊD e DÊB também é igual a 

soma de dois ângulos retos, isto é, 180º. 

AÊC + AÊD = 180º 

AÊD + DÊB = 180º 

Subtraindo ambas as equações, tem-se que: 

AÊC – DÊB = 0. 

Logo, AÊC = DÊB. Pelo mesmo raciocínio, AÊD = CÊB, como queríamos demonstrar. 
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Aula 3: Ao prolongarmos um dos lados de um triângulo qualquer, o ângulo exterior é 

maior do que cada um dos interiores e opostos. (Proposição 16 do Livro 1 – 

Demonstração) 

 

 

 

 

 

 

 

Cria-se o ponto E que divide o segmento AC em duas partes iguais, assim como o 

segmento BF em duas partes iguais. O ângulo AÊB é igual ao ângulo FÊC, pois são 

opostos pelo vértice como visto na aula 2. 

Conclui-se então que o triângulo AEB é congruente ao triângulo FEC. Logo, EFC = EÂB, 

BÂC = BFC e AB = FC. 

O ângulo externo ao triângulo ABC é o ângulo ACD, que é maior que o ângulo BÂC e que 

o ângulo ABC. 

Tem-se: 

 

 

Subtraindo ambos os termos,  

 

Logo, 
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 (Teorema do Ângulo Externo) 

 

 

Aula 4: Caso uma reta intercepte duas retas fazendo os ângulos alternos iguais entre si, as 

retas serão paralelas entre si. (Proposição 27 do Livro 1 – Demonstração) 

 

 

 

 

 

 

Sendo os ângulos AEF e EFD, alternos iguais entre si, então se tem AB//CD. Pois, caso 

não fossem paralelas essas retas, ao serem prolongadas se encontrariam em algum ponto, 

por exemplo, o ponto G. 

Nesse caso, o ângulo , exterior ao triângulo GEF é igual ao , o que é impossível, 

de acordo com a aula 3. 

Conclui-se, portanto, que quando os alternos internos  e  são iguais, as retas AB e 

CD são paralelas. 
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ANEXO I 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Centro de Educação a Distância – CEAD/Ouro Preto 

 

Termo de Autorização 

 

Autorizo os Professores Débora Pelli (Orientando) e Milton Rosa (Orientador) do 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP a realizarem a sua pesquisa 

intitulada “AS CONTRIBUIÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA 

COMO UMA ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS DA 

GEOMETRIA PLANA EUCLIDIANA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)”, com 

os alunos do Curso de Licenciatura em Pedagogia, na disciplina de reoferta EAD285: 

Ensino e Aprendizagem de Matemática III, sob responsabilidade da diretoria da 

CEAD/Ouro Preto, de acordo com as tarefas previstas no projeto de pesquisa. 

 

 

 

Ouro Preto – MG, ____ de Setembro de 2013 

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Diretor do Centro de Educação a Distância – CEAD 
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ANEXO II 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Centro de Educação a Distância – CEAD/Ouro Preto 

 

Termo de Autorização 

 

Autorizo os Professores Débora Pelli (Orientando) e Milton Rosa (Orientador) do 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP a realizarem a sua pesquisa 

intitulada “AS CONTRIBUIÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA 

COMO UMA ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS DA 

GEOMETRIA PLANA EUCLIDIANA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)”, com 

os alunos do Curso de Licenciatura em Pedagogia, na disciplina de reoferta EAD285: 

Ensino e Aprendizagem de Matemática III, sob responsabilidade da diretoria da 

CEAD/Ouro Preto, de acordo com as tarefas previstas no projeto de pesquisa.    

 

 

 

 

Ouro Preto – MG, ____ de Setembro de 2013 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Coordenador do Curso de Pedagogia  – CEAD 
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ANEXO III 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Centro de Educação a Distância – CEAD/Ouro Preto 

 

Termo de Autorização 

 

Autorizo os Professores Débora Pelli (Orientando) e Milton Rosa (Orientador) do 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP a realizarem a sua pesquisa 

intitulada “AS CONTRIBUIÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA 

COMO UMA ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS DA 

GEOMETRIA PLANA EUCLIDIANA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)”, com 

os alunos do Curso de Licenciatura em Pedagogia, na disciplina de reoferta EAD285: 

Ensino e Aprendizagem de Matemática III, sob responsabilidade da diretoria da 

CEAD/Ouro Preto, de acordo com as tarefas previstas no projeto de pesquisa.    

 

 

 

Ouro Preto – MG, ____ de Setembro de 2013 

 

 

_______________________________________________ 
Prof. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Professor da Disciplina EAD285: Ensino e Aprendizagem de Matemática III – CEAD 

 


