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Resumo

Esta  pesquisa  consistiu  em analisar  o  potencial  didático  de  um Objeto  de  Aprendizagem 
desenvolvido com recursos computacionais com o objetivo de auxiliar no processo de ensino de 
Geometria  Fundamental.  Utilizamos  como  tema  a  Geometria  Básica  por  conhecermos  a 
problemática no seu ensino atualmente. Trabalhamos com a hipótese de que a utilização de 
objetos de aprendizagem nas aulas de geometria poderá favorecer a aprendizagem significativa 
nos  educandos.  A  pesquisa  teve  como  principal  fonte  teórica  a  teoria  da  aprendizagem 
significativa de Ausubel, mas, também buscamos suportes em estudos inseridos no campo da 
Educação Matemática, principalmente aqueles voltados ao uso de tecnologias no ensino desta 
ciência, e Textos que tratam do ensino de Geometria no Brasil. O estudo foi aplicado em duas 
turmas de esferas administrativas distintas (pública e privada) do Ensino Médio, sendo ambas 
localizadas no município de Campina Grande – PB. Como metodologia, usamos um pré e pós-
teste,  com questões  classificadas  de  acordo  com a  Taxonomia  de  Bloom,  obedecendo  às 
dimensões cognitivas do conhecimento. Aplicamos o primeiro teste antes da apresentação do 
Objeto  de  Aprendizagem  para  os  alunos  e  o  segundo  após  o  estudo  desenvolvido  pelos 
discentes e professor. Os resultados nos mostraram que o Objeto de Aprendizagem teve uma 
grande contribuição para a aprendizagem dos alunos. Nas duas turmas houve um crescimento 
bastante considerável das médias, mesmo entre aqueles alunos que apresentaram notas baixas 
em ambos os testes. A análise feita em termos de dimensões cognitivas também mostrou que, 
mesmo  nos  testes  que  foram  classificados  nas  dimensões  mais  complexas,  houve  um 
crescimento importante no desempenho dos estudantes. 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Objeto de Aprendizagem; Ensino de Geometria. 
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Abstract

This research is to examine the potential for a  learning object developed with computational 
resources and with the purpose of assisting in the teaching of basic geometry. We used as the 
theme for Basic Geometry by we know the problems in their education today We work with the 
hypothesis  that  the  use  of  learning  object  the  lessons  of  geometry  can  foster  meaningful 
learning in students. The research had as its main source the meaningful learning theory of 
Ausubel,  but  also  looking at  media  studies  entered  in  the field  of  mathematics  education, 
especially those geared to the use of technology in teaching of science, and literature about the 
teaching  of  geometry  in  Brazil.  The  study  was  implemented  in  two  distinct  classes  of 
administrative spheres (public and private) of high school, both being located in the city of 
Campina Grande - PB. As a methodology, we use a pre-and post-test, with questions classified 
according  to  the  modified  taxonomy of  Bloom,  according  to  the  dimensions  of  cognitive 
knowledge. We applied the first test before presenting the learning object for students and the 
second after the study undertaken by students and teachers. The results showed us that the 
learning object had a great contribution to the learning of students. In both classes there was 
quite a considerable growth of the medium, even among students who had low notes in both 
tests. The analysis in terms of cognitive dimensions also showed that even in the tests that were 
classified in  more complex dimensions,  there  was a substantial  increase in  performance of 
students.
 

Keywords: Learning significant; Object of Learning, Teaching Geometry.
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1  Introdução

A educação tem se tornado fundamental na formação das pessoas, pois é a partir 

dela  que,  em geral,  o  cidadão consegue ascender  para patamares  sociais  mais  elevados.  A 

Matemática integrante comum da base de formação educacional do indivíduo caracteriza-se 

como um campo de saber essencial, ainda mais nos dias atuais, em que o aparato tecnológico, 

construído em grande parte a partir deste conhecimento, torna-se necessário em quase todas as 

atividades do cotidiano.  A Matemática ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, 

além de ser uma ferramenta para tarefas específicas em quase todas as atividades humanas.

Em seu papel formativo, a matemática contribui para o desenvolvimento 
de processos de pensamento e a  aquisição de atitudes, cuja utilidade e 
alcance transcendem o âmbito da própria matemática, podendo formar no 
aluno a capacidade de resolver problemas genuínos, gerando hábitos de 
investigação, proporcionando confiança e desprendimento para analisar e 
enfrentar situações novas, propiciando a formação de uma visão ampla e 
cientifica  da  realidade,  a  percepção  da  beleza  e  da  harmonia,  o 
desenvolvimento  da  criatividade  e  de  outras  capacidades  pessoais. 
(BRASIL, 1999).

Atuando como professor de Matemática em escolas públicas e privadas no Estado 

da Paraíba, nos níveis de Ensino Fundamental e Médio, fomos testemunhas de vários episódios 

nos quais verificamos os desafios que se apresentam para os docentes desta disciplina, no que se 

refere à busca de metodologias que favoreçam uma aprendizagem matemática satisfatória nos 

seus educandos. 

Esse exercício profissional, em alguns momentos, foi caracterizado pelo desânimo 

em  relação  à  docência,  gerado  entre  outros  fatores  pela  desvalorização  profissional  do 

magistério para os professores que atuam no Ensino Básico, pela falta de material de apoio para 

a atuação do professor e também, em alguns casos, pelo pouco interesse discente em aprender 

Matemática.  Mas  essa  experiência  como docente  de  Matemática  até  então  apresenta  mais 

marcas de confiança na possibilidade de melhoria do processo de ensino aprendizagem. Muitas 

vezes, com pequenas mudanças de atitudes ou de metodologias, vimos a transformação de um 

estado desfavorável à aprendizagem num ambiente de construção do conhecimento. Em tantos 

outros  momentos,  fomos  testemunhas  de  jovens  que  têm  o  estudo  da  Matemática  como 

atividade  de  prazer  em  suas  vidas.  Eventos  como  esses  nos  fazem  continuar  ensinando 

Matemática e acreditar que o ensino/aprendizagem desta ciência pode ser prazeroso para nossas 

crianças e jovens. Estes fatores explicam nossa escolha pela realização do mestrado. 
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Essa atuação na área de Matemática fez-nos observar, entre muitas outras questões, 

que os alunos reagem de formas diferentes às aulas. Para alguns, aqueles estudantes que já 

gostam de estudar Matemática, o formato que o professor conduz a aula, a metodologia e o 

material didático utilizados, não têm tanta interferência quanto para outros que infelizmente 

representam a grande maioria e que se mostram com dificuldades de aprendizagem. Assim, as 

questões  mencionadas  são  muito  importantes  e  podem  definir  o  desempenho  de  muitos 

estudantes no estudo de Matemática. Parece-nos, que da forma como está posto o ensino, os 

educandos, a partir das exigências impostas pelo sistema, respondem atividades matemáticas 

(exercícios,  testes,  provas),  porém,  não  se  sabe  se  a  aprendizagem  está  resultando  numa 

aprendizagem com real significado, ou se apenas está havendo uma memorização ocasional dos 

assuntos para o cumprimento das atividades solicitadas.

Assim, as funções da matemática e a presença da tecnologia nos permitem 
afirmar  que  aprender  matemática  deve  ser  mais  do  que  memorizar 
resultados dessa ciência e que a aquisição do conhecimento matemático 
deve estar vinculada ao domínio de um saber fazer matemática e de um 
saber pensar matemático. (BRASIL, 1998, p. 252). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática temos que “no tratamento 

desses temas,  a mídia,  as calculadoras  e o computador adquirem importância natural  como 

recursos que permitem a abordagem de problemas com dados reais e requerem habilidades de 

seleção e análise de informações.” (BRASIL, 1998, p.258).

Aliados à nossa convivência em sala de aula, nossa motivação para este trabalho 

também foi decorrente de reflexões sobre dados colhidos nas recentes avaliações do ensino de 

Matemática básica, que apontam para uma urgente mudança de procedimentos.

Enquanto professor de Matemática da Rede Pública de Ensino, inquietam-nos os 

resultados dessas avaliações que apontam para uma defasagem alarmante da aprendizagem de 

Matemática. Desde que o Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB - realizou sua 

primeira  avaliação  em  1995,  ficou  comprovada  a  baixa  aprendizagem  de  competências  e 

habilidades em Matemática dos nossos alunos de 5º e de 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª 

série do Ensino Médio. 

Resultados obtidos nos testes de rendimento desta disciplina, aplicados em 2005 

pelo  Sistema  Nacional  de  Avaliação  Escolar  (SAEB),  (INEP/MEC/2005)  indicam  que  no 

Brasil,  no quinto ano do Ensino Fundamental,  a média de desempenho dos alunos é 182,4 

pontos, numa escala que vai de 0 a 425. Em termos percentuais, essa média representa apenas 

42,9% do desempenho máximo. A região Nordeste tem uma média mais baixa, 166,5 pontos, 
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enquanto a média da Paraíba é 168,4. Para os pesquisadores educacionais, responsáveis pelas 

avaliações do SAEB, um resultado satisfatório para este nível de escolarização deveria estar, 

pelo menos, em 200 pontos.

Os dados, referentes ao 9º ano do Ensino Fundamental, em Matemática, apresentam 

uma média nacional de 239,5 pontos. A região Nordeste tem média de 219,4 e o estado da 

Paraíba, 219,5 pontos. Esses resultados mostram as dificuldades na aprendizagem matemática, 

pois, uma média minimamente recomendável, segundo os representantes do SAEB, para que o 

aluno tivesse uma trajetória bem sucedida nos seus estudos, seria de 300 pontos. 

Na 3ª  série  do Ensino Médio mais  uma vez constata-se  essas  dificuldades  dos 

alunos em Matemática. A média nacional foi de 271,3 pontos, a da região Nordeste, 245,5 e da 

Paraíba 239,5. Nesta etapa de estudos, o mínimo recomendável é uma média de 375 pontos, 

para que o aluno tenha os conhecimentos compatíveis com a conclusão da Educação Básica. 

Todo docente que está preocupado com a qualidade do ensino-aprendizagem desta 

ciência deve ler estes resultados com atenção e fazer uma reflexão sobre sua prática valorizando 

a compreensão do assunto por ele transmitido. 

É pertinente o questionamento de Fagundes et al (2000) sobre o estado atual da 

educação formal para as novas gerações.  A escola é a instituição destinada a garantir  essa 

educação  às  crianças  e  aos  adolescentes,  mas  tem se  constituído  num lugar  onde  grupos 

diversificados de "especialistas" tentam transmitir conjuntos estanques de informações a grupos 

de  alunos  dos  quais  se  espera  que  aprendam  as  mesmas  coisas  num  mesmo  tempo.  A 

produtividade do sistema "sala de aula"  é avaliada pelas respostas dos aprendizes,  que são 

comparadas a padrões desejáveis previamente definidos para todos. Assim, as coisas que devem 

ser  ensinadas  são  escolhidas  e  hierarquizadas  pelos  que  ensinam,  independentemente  das 

condições estruturais  e funcionais daqueles que devem aprender.  Os critérios dessa escolha 

visam proporcionar uma base de fundamentos comuns para qualquer futura profissão e,  na 

melhor das hipóteses, formar o cidadão. 

O estado atual apresenta resultados medíocres. Os alunos não aprendem uma parte 

mínima do que se pretende ensinar-lhes e nem mesmo isso são capazes de aplicar a campos 

extra-escolares. Aos professores pede-se que, além de tentar acompanhar o crescimento e as 

reestruturações  nos  conteúdos  de  sua  área  de  especialização,  apoderem-se  das  novas 

tecnologias. Mas não recebem ajuda para compreender os comportamentos e as atitudes de seus 

alunos, para entender por que o fracasso, a violência e o desinteresse convertem-se em aspectos 

do quotidiano nos ambientes escolares. É compreensível que qualquer proposta inovadora para 

melhorar esse quadro seja recebida com muita esperança e corra o risco de converter-se numa 
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panacéia. O uso de tecnologias, por exemplo, resultou em grandes investimentos em muitos 

países com o intuito de informatizar as escolas.  Entretanto, os resultados que o uso desses 

computadores tem apresentado não parecem tão espetaculares ou pelo menos não tanto quanto 

se esperava. Usar na escola essa tecnologia para repetir os procedimentos que ocorriam  antes 

do seu advento, provavelmente manterá o estado atual da educação. Fundamental é descobrir 

como  usá-la  para  alcançar  resultados  que  aproveitem  o  máximo  de  rendimento  de  suas 

características específicas e inusuais. 

Essa reflexão faz-se necessária uma vez que a qualidade do ensino de Matemática 

no Brasil  vem sendo questionada com veemência.  Os dados relativos à educação brasileira 

evidenciam que a Matemática tem sido ao longo do tempo uma das disciplinas com maior 

índice de reprovação escolar gerando, assim, a exclusão de muitos estudantes que repetem anos 

de estudo - e às vezes até abandonam a escola, por se sentirem desinteressados e/ou incapazes 

devido  aos  resultados  obtidos  nessa  área  de  conhecimento.  Mesmo  entre  aqueles  que 

conseguem sucesso observa-se uma baixa aprendizagem. 

Entretanto,  mesmo  que  esta  realidade  gere,  periodicamente,  inovações  nas 

pesquisas  e propostas  educacionais  relacionadas  ao ensino de Matemática,  bem como uma 

renovação dos materiais a serem utilizados em sala de aula e o seu acesso aos alunos – com 

destaque para os livros didáticos -, essas medidas parecem não ter tido grande influência na 

melhoria  da  aprendizagem de  nossos  jovens.  O que  se  presencia  em sala  de  aula  é  uma 

realidade bem diferenciada entre as propostas das diretrizes educacionais e os resultados das 

pesquisas, permanecendo o processo de ensino-aprendizagem preso a estruturas institucionais e 

a práticas de ensino que se mostram inadequadas para atender às exigências das demandas 

formativas contemporâneas. 

Com o desejo de mudar este quadro, já há muito limitado, novas ferramentas e 

abordagens  pedagógicas  são  empregadas  como  modificadores  da  realidade.  Estes  novos 

recursos buscam ativar a curiosidade e a motivação dos alunos,  para dinamizar o ensino e 

diminuir  a  distância  entre  estes  e  o  conhecimento.  Os critérios  devem ser  diferenciados  e 

capazes de acompanhar as exigências da sociedade contemporânea,  onde muitos não têm a 

facilidade e o tempo disponível para participar das formas tradicionais de ensino, necessitando, 

portanto, recorrer às salas de aulas virtuais, como é o caso de muitos alunos que estudam no 

período noturno nas nossas instituições de ensino. Além disso, um número elevado de alunos 

concluintes do ensino médio não tem acesso ao ensino superior e por isso necessita de uma 

Educação Básica de qualidade que lhes dê uma formação coerente com as perspectivas da 
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sociedade atual para que consigam sua inserção no mercado de trabalho, com uma preparação 

adequada para enfrentar a competitividade do mundo capitalista.

Para  Santos  (2005),  uma  tendência  mundial  de  pesquisa  é  a  inserção  de 

computadores nas escolas como ferramentas de ensino adicional às aulas convencionais ou 

como apoio para cursos de educação à distância (EAD). Na concepção dele a aprendizagem dos 

estudantes  poderá  ser  fortalecida  através  do  uso  da  interatividade  entre  o  aprendiz  e  o 

conhecimento. Com essa interação, o aluno se apropria desse saber, alterando os seus saberes e 

adicionando o novo, numa construção dialética.

 Para Almeida e Martins (2001),  diante do atual contexto escolar  brasileiro,  os 

educadores  necessitam  de  alternativas  pedagógicas  que  auxiliem  o  processo  de  ensino/ 

aprendizagem de forma mais eficiente.

Para  apresentar  a  questão  de  pesquisa  que  orientará  o  presente  trabalho, 

consideramos pertinente a colocação de alguns questionamentos feitos por Muzzi (2004):

(...)  não  é  hora  de  buscarmos  ressignificar  a  Matemática  com  a  qual 
trabalhamos?  (...)  Não  é  hora  de  buscarmos  uma  Matemática  que 
instrumentalize o cidadão para atuar e transformar a realidade em que vive? 
Uma  Matemática  crítica,  que  o  ajude  a  refletir  sobre  as  organizações  e 
relações  sociais?  Uma  Matemática  próxima  da  vida,  útil,  compreensível, 
reflexiva? Uma Matemática que não se mostre perfeita, infalível, mas que 
seja capaz de ajudar a encontrar soluções viáveis? (MUZZI, 2004, p. 39).

Uma  reflexão  sobre  as  questões  corresponde  a  uma  busca  por  um  ensino  de 

Matemática que não só desenvolva nos cidadãos a capacidade de interpretar como a Matemática 

pode influenciar nossa visão de mundo, mas também que possibilite aos alunos compreender a 

Matemática que se encontra a sua volta, a forma como ela foi sistematizada, suas origens e sua 

importância atualmente.

Diante  da  problemática  apresentada  sobre  a  aprendizagem  dos  estudantes  em 

matemática e tomando como referencial a importância cada vez mais crescente da informática 

no contexto  social  e  escolar,  decidimos  realizar  este  trabalho de pesquisa  e  para  este  fim 

traçamos os seguintes objetivos:

1.1 Objetivo Geral
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Analisar a potencialidade didática, de um Objeto de Aprendizagem, no ensino de 

Geometria fundamental.

 

1.1.1 Objetivos Específicos

• Desenvolver através de recursos computacionais, um objeto de aprendizagem para o 

ensino de conceitos da Geometria Básica.

• Avaliar  a contribuição  de um objeto de aprendizagem para ensino/aprendizagem de 

Geometria à luz da teoria da aprendizagem significativa.

• Verificar, a partir da utilização do Objeto de Aprendizagem, fatores importantes para a 

melhoria da compreensão geométrica.

• Pesquisar características do Objeto de Aprendizagem que geram os fatores essenciais 

para a ocorrência da aprendizagem significativa.

Esta  dissertação  insere-se  na  Linha  de  Pesquisa  Políticas  Públicas  e  Práticas 

Educativas vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da 

Paraíba.  Está  organizada  em  cinco  capítulos,  nos  quais  são  contempladas  algumas 

considerações teórico-práticas, discursos, falas, aplicações, reflexões e as referências.

Este capítulo Introdutório é composto de nossa constituição como docente, nossa 

relação  com  a  pesquisa,  uma  justificativa  tratando  da  relevância  da  pesquisa  com  um 

levantamento do estado da arte efetuado a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em 

estudo. O Capítulo 2 -  Os procedimentos  Metodológicos,  -  consta da metodologia que foi 

empregada; a fundamentação teórica que seguiremos para o levantamento e a análise dos dados; 

as categorias de análise e o alcance as limitações desta pesquisa. No Capítulo 3 – Os elementos  

Teóricos,  - efetuamos uma abordagem sobre o campo de pesquisas  denominado Educação 

Matemática e o uso de tecnologias como auxilio à aprendizagem, tratamos também do ensino 

de Geometria no Brasil e nos aprofundamos com maiores detalhes na teoria da aprendizagem 

significativa. No Capítulo 4, “A construção do Objeto de Aprendizagem”, descrevemos sobre 

os Objetos de Aprendizagem e como foi construído o Objeto utilizado nesta pesquisa. Por fim, 

no quinto capítulo, “Resultados e discussões”,  apresentamos os resultados das avaliações e 

descrevemos sobre o que eles querem nos dizer. Terminamos com as considerações finais e 

com a apresentação das Referências utilizadas.
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Figura 3 – Mapa conceitual do capítulo metodológico da pesquisa

2  Procedimentos Metodológicos
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2.1 A pesquisa

Para  falarmos  de  pesquisa  é  necessário  que  entendamos  o  real  significado  de 

metodologia. Richardson (2003) define metodologia como os procedimentos e regras utilizadas 

por  determinado  método.  Assim,  podemos  dizer  que  a  metodologia  expressa  as  regras 

estabelecidas  para  que com o  método possamos  atingir  um determinado objetivo.  Logo,  a 

metodologia  é  um  elemento  próprio  do  pesquisador,  é  definida  pelo  pesquisador  com 

características  peculiares  ao  estilo  de  pesquisa,  ao  fenômeno  pesquisado  e  à  relação  do 

pesquisador com o tema de pesquisa. 

A pesquisa sobre a Aprendizagem Significativa na Educação Matemática consiste 

num estudo que, inicialmente, teve como enfoque a construção do objeto de aprendizagem para 

depois aplicar (ou testar) em sala de aula buscando verificar qual a contribuição para o alcance 

de uma aprendizagem significativa nos conceitos de geometria básica. 

  Nosso estudo tem como principal  elemento teórico  a  teoria  da Aprendizagem 

Significativa.  Assim, para a fundamentação do nosso trabalho, fizemos um aprofundamento 

teórico  sobre  essa  teoria.   Realizamos  também leituras  em documentos  oficiais  (PCN)  de 

Matemática  do  Ensino  Médio,  Propostas  Curriculares  para  o  Ensino  Médio  e  Textos  de 

educação que abordam o ensino-aprendizagem de matemática, especialmente no que concerne à 

geometria básica, como também aqueles que tratam do ensino de Matemática no Brasil, com 

especial  atenção para Geometria.  Também tivemos especial  interesse para as pesquisas que 

versam sobre a inserção das tecnologias computacionais como suporte à aprendizagem escolar.

2.2  Objeto de estudo

Esta pesquisa teve como objeto de estudo o uso de atividades exploratórias em um 

ambiente  computacional,  que  foram  utilizadas  como  ferramentas  cognitivas  para  a 

Aprendizagem Significativa de conceitos geométricos por aprendizes de duas turmas da terceira 

série do Ensino Médio, uma  da escola pública X (ESCOLA X – turma A) e outra de uma 

escola privada Y (ESCOLA Y – turma B), ambas no município de Campina Grande.

Como  hipótese  de  pesquisa,  admitimos  que  o  uso  de  recursos  computacionais 

através de Objetos de Aprendizagens, em atividades exploratórias e de criação, constitui-se em 

ferramenta cognitiva facilitadora para que se tenha Aprendizagem Significativa.  Neste caso 

estudamos o potencial dessas atividades para a obtenção dos conceitos teóricos da Geometria 
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por aprendizes em um ambiente escolar. Para testar a hipótese levantada, escolhemos o tema 

Geometria por seus conceitos integrarem uma área de ensino/aprendizagem de Matemática que 

pode ser potencialmente melhor tratada com a aplicação de atividades adequadas de modelagem 

computacional.

2.3 O espaço, o tempo, a organização do campo de pesquisa. 

Como  se  trata  de  uma  pesquisa  que  analisa  a  construção  dos  conceitos  da 

Geometria Básica em atividades exploratórias  e tomando como suporte teórico a Teoria  da 

Aprendizagem  Significativa  também  para  construção  do  Objeto  de  Aprendizagem  (OA), 

achamos pertinente fazer a aplicação da pesquisa no período predeterminado para o ensino de 

Geometria  para a terceira  série  do Ensino Médio.  Decidimos pela terceira  série  do Ensino 

Médio  por  uma  vez  que  os  temas  tratados  no  Objeto  de  Aprendizagem  são  elementos 

introdutórios para o estudo de Geometria Analítica, tema tratado neste nível de ensino. 

Os sujeitos envolvidos nesse estudo foram os conjuntos de alunos regularmente 

matriculados nas duas turmas da terceira série do Ensino Médio, sendo a da Escola X no turno 

da tarde e a da Escola Y no turno da manhã. Uma turma (Escola X – turma A) é constituída de 

32 alunos e a outra (Escola Y – turma B) de 18. 

No quadro abaixo indicamos as datas de aplicação da pesquisa.

Quadro 1 - Datas de aplicação da pesquisa

Aplicação da Pesquisa
Datas

ESCOLA X ESCOLA Y

Aplicação do Pré-teste 27/05/2008 25/05/2008

No laboratório (usando o OA)
06/06/2008
09/06/2008
11/06/2008

06/06/2008
10/06/2008
11/06/2008

Aplicação do Pós-teste 13/06/2008 16/06/2008

2.4 O Instrumento de Avaliação – Taxonomia de Bloom revisada

Segundo Bloom (1983), no mundo inteiro a educação tem sido considerada como 

um conjunto de tarefas de aprendizagem que, supostamente, se tornam mais difíceis à medida 
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que se evolui do primeiro até o ultimo ano de educação. Portanto, quanto mais se avança nos 

níveis de ensino, em virtude da evolução e da complexidade nas relações entre os conceitos 

aprendidos e o que se vai aprender mais necessário se faz conhecer de forma detalhada o estado 

cognitivo do aprendiz. 

Para  Bloom (1983),  o ensino é um processo que deve modificar  os aprendizes. 

Espera-se que cada programa, curso ou unidade educacional resulte em mudanças significativas 

nos alunos, ou seja, que ao final de cada etapa, ou degrau, estes tenham absorvido o conteúdo 

da unidade explorada modificando e aumentando seu nível de conhecimento comparado ao seu 

estado  no  início  da  mesma  unidade.  Logo,  o  planejamento  da  aprendizagem  envolve  a 

organização de conteúdos e como deve se dar o processo de avaliação. 

De  acordo com  Tavares  et  al  (2007),  em  1948,  na  Associação  Psicológica 

Americana, uma série de discussões levaram a Benjamim S. Bloom (BLOOM et al., 1976) e um 

grupo de educadores a empreender a tarefa de classificar os objetivos educacionais. Seu intuito 

era desenvolver um método de classificação para comportamento que fosse importante para o 

aprendizado. O trabalho,  fruto desse estudo, que ficou conhecido como “A Taxonomia dos 

Objetivos Educacionais” identificou três domínios educativos: o cognitivo, o emocional e o 

psicomotor. Geralmente, em pesquisas relacionadas à aprendizagem escolar, quando citamos a 

Taxonomia de Bloom estamos nos referindo a taxonomia utilizada no domínio cognitivo.

A  Taxonomia  de  Bloom  consiste  em  uma  tabela  unidimensional.  Sua 
estrutura  possui  uma forma hierárquica  que vai  do mais simples ao mais 
elaborado,  proporcionando  o  desenvolvimento  de  atividades  que  vão 
crescendo  em  complexidade  até  atingir  os  níveis  mais  altos.  Essa 
classificação  inclui  seis  categorias  do  Domínio  Cognitivo.  (TAVARES, 
2007)

Como a taxonomia é hierárquica (Quadro 2), cada nível é incluído nos níveis mais 

altos.  Em outras  palavras,  um estudante  que  trabalha  no  nível  da  “aplicação”  também já 

dominou o material nos níveis de “conhecimento” e “compreensão”. Durante muitos anos, essa 

estrutura foi comparada a uma escadaria, assim, o professor iria propor ao aluno “escalar” desde 

o primeiro “degrau” até os últimos níveis. O professor poderia, além de planejar suas aulas e 

seus instrumentos avaliativos, mapear se tal instrumento estava abrangendo todos os níveis de 

complexidade no domínio cognitivo.

Quadro 2 – A taxonomia de Bloom

Níveis Objetivos
Conhecimento Lembrar  informações  sobre:  fatos,  datas,  palavras,  teorias, 

métodos,  classificações,  lugares,  regras,  critérios,  procedimentos, 
etc.
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Compreensão Entender a informação ou fato, captar seu significado, utiliza-la em 
contextos diferentes.

Aplicações Aplicar o conhecimento em situações concretas.
Análise Identificar as partes e suas inter-relações.
Síntese Combinar partes não organizadas para formar um todo
Avaliação Julgar o valor do conhecimento

Logo, para Bloom (1976) o ponto de partida em processo de aprendizagem são os 

seus objetivos. O professor deve deixar bem claro, para si e para os alunos, quais as mudanças 

que espera que nestes ocorram como resultado do curso. 

Durante os anos 1990, Lorin Anderson, um ex-aluno de Bloom, conduziu um grupo 

de trabalho para revisar a taxonomia original.  Nesse grupo, havia diversos especialistas em 

diferentes áreas como psicólogos,  teóricos de currículos e avaliação.  Em 2001,  Anderson e 

colaboradores (ANDERSON et al., 2001) publicaram uma revisão da taxonomia de Bloom na 

qual foram combinados o tipo de conhecimento a ser adquirido (dimensão do conhecimento) e o 

processo utilizado para a aquisição desse conhecimento (dimensão do processo cognitivo). Os 

processos cognitivos tiveram algumas mudanças de nomenclatura passando a ser descritos com 

verbos em vez de substantivos como na taxonomia original. O quadro abaixo apresenta o novo 

modelo denominado como Taxonomia de Bloom revisada.

Quadro 3 – A taxonomia de Bloom revisada

     Dimensão do conhecimento

Dimensões dos processos cognitivos

1.
R

el
em

br
ar

2.
 E

n
te

nd
er

3.
 A

pl
ic

ar

4.
 A

na
lis

ar

5.
 A

va
lia

r

6.
 C

ri
ar

Conhecimento Factual
Conhecimento Conceitual
Conhecimento Procedimental
Conhecimento Meta – cognitivo

O nível do conhecimento, compreensão e síntese foram renomeados para relembrar, 

entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, respectivamente. Nessa nova versão, foi adicionado 

um eixo vertical no qual estão descritas as dimensões do conhecimento. No eixo horizontal há, 

enumerados, os processos cognitivos de forma hierárquica. Como a nova tabela possui duas 

dimensões, na interseção entre o conhecimento e os processos cognitivos, temos uma célula. 

Conseqüentemente, essa estrutura ajuda a classificar os objetivos de acordo com a célula que 

for marcada na tabela, podendo a mesma tarefa ser marcada em uma ou mais células. Portanto, 
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o  quadro  resultante  torna  mais  fácil  tanto  a  tarefa  de  definir  com  clareza  objetivos  de 

aprendizagem quanto aquela de alinhar esses objetivos com as atividades de avaliação.

A taxonomia de Bloom revisada pode ser utilizada como suporte metodológico na 

elaboração de instrumentos de avaliação dos mais  diversos matizes.  Nós a utilizamos para 

construir  testes  que  privilegiem  vários  níveis  dos  processos  cognitivos.  Por  meio  de  sua 

aplicação  e  análise,  podemos  adquirir  informações  sobre  a  ocorrência  da  aprendizagem 

significativa no estudo de geometria básica. 

A aplicação de um pré-teste e um pós-teste nos permite, pela taxonomia de Bloom 

revisada, assegurar  níveis  hierárquicos  evolutivos  de um degrau  de conhecimentos  de um 

estudante,  até que o mesmo evolua até  o degrau que desejamos que seja alcançado. Neste 

aspecto, podemos ajudar o aprendiz a avançar em graus de complexidade e observar como e de 

que modo ele, o aprendiz, conseguiu evoluir.

O pré-teste, fazendo-se uso da taxonomia de Bloom revisada, foi um instrumento 

dosado de testes sobre os conceitos da Geometria  tratados no Objeto de Aprendizagem  e 

classificados dentro da quadro 4. 

O princípio norteador da taxonomia de Bloom revisada é o da complexidade, sendo 

os  objetivos  estão hierarquizados  em ordem crescente  de complexidade  e  abstração.  Neste 

sentido,  a  avaliação  é  um instrumento,  na prática  pedagógica  de  matemática,  que  permite 

verificar se os recursos tecnológicos analisados são válidos na melhoria da aprendizagem.

Portanto,  vemos  na  taxonomia  de  Bloom  revisada  uma  proposta  de  avaliação 

sistematizada  que facilita  a  verificação  da aprendizagem em diferentes  domínios,  fatores  e 

subfatores, possibilitando a verificação da possível integração em relação a alguns critérios que 

sistematizam o processo em níveis de domínio, fatores e critérios, ao tratar da classificação de 

objetivos de aprendizagem mensuráveis. 

Vejamos  um  exemplo  de  um  teste  de  Geometria  e  sua  análise  com  base  na 

taxonomia de Bloom revisada.

Assinale  a  única  alternativa  que  está  INCORRETA com relação  ao  estudo  de 

polígonos. 

(A) O Perímetro de um polígono é soma das medidas dos seus lados.

(B) Num polígono o número de vértices é igual ao número de lados

(C) Polígono regular é aquele que possui todos os ângulos de mesma medida

(D) Se um polígono tem n lados então à soma das medidas dos seus ângulos  

        internos é dada por º180).2( −= nS
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A análise  desta  questão direciona-nos  a  classificá-la  na célula  que  intercepta  o 

processo cognitivo RELEMBRAR e o conhecimento FACTUAL. Apesar de ser importante para 

se  atingir  os  outros  níveis  mais  complexos,  se  forem  elaboradas  avaliações  que  apenas 

privilegiem essa dimensão não poderemos verificar se o aluno aprendeu significativamente.

De acordo com a nossa hipótese, os OA podem ser facilitadores da Aprendizagem 

Significativa e, neste caso o OA de Geometria denominado “Geometria: Polígonos e Retas” 

representa  um  facilitador  na  aprendizagem  dos  conceitos  geométricos.  Para  verificar  esta 

assertiva,  desenvolvemos  um instrumento  avaliativo  composto  de questões  qualitativas  que 

foram classificadas utilizando a taxonomia de Bloom revisada. Com o objetivo de avaliar a 

aprendizagem  significativa,  foram  desenvolvidas  questões  que  se  utilizam  dos  processos 

cognitivos de forma progressiva, desde o nível mais inferior (relembrar) até o mais sofisticado 

(criar).

2.4.1  A Avaliação

Para a elaboração da avaliação a ser aplicada nas turmas, inicialmente construímos 

um banco de 30(trinta) perguntas referentes aos temas em estudo. Seis dessas questões foram 

selecionadas de Exames de Avaliação do Ensino Médio (ENEM), cinco foram adaptadas de 

exercícios propostos no livro didático de Matemática do ensino médio de Luiz Roberto Dante 

(2008) e as outras foram construídas por nós. Aplicamos essas trinta questões em turma de 25 

alunos do curso de Matemática da Universidade Estadual da Paraíba para poder analisar se 

esses testes estavam coerentes com os objetivos traçados para a pesquisa. Entre outras coisas, 

verificamos se os enunciados estavam concisos, se o entendimento dos alunos estava claro no 

que diz respeito ao que pedia cada questão e também se o nível das questões atendia aos apelos 

da pesquisa proposta. Após essa análise, elegemos 13 (treze) perguntas que avaliamos atender 

aos nossos objetivos. Destas, quatro são questões apresentadas no ENEM e 4 estão inseridas no 

livro didático de Matemática. Composta a avaliação, passamos à etapa de aplicação. 

Seguindo uma trajetória ausubeliana, antes da utilização de um determinado Objeto 

de Aprendizagem, é importante que se verifique o nível de conhecimento da turma para depois 

se poder analisar com mais profundidade os resultados posteriores. Assim, os alunos foram 

submetidos ao que chamamos de pré-teste (Anexo 2), uma avaliação constituída de 13 (treze) 

questões qualitativas.  As questões qualitativas prestam-se muito bem para mapear como se 

apresentam os conhecimentos mais gerais e inclusivos (subsunçores) dos aprendizes sobre um 
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determinado tema. Desse modo, podemos ter clareza de quais são as conhecimentos prévias dos 

alunos  sobre o tema em questão.  Em encontros  posteriores,  foi  realizada  a  apresentação  e 

discussão do objeto de aprendizagem, processo mediado pelo professor, gerando possibilidades 

de intervenção do aprendiz. Em terceiro momento, foi aplicado o pós-teste que se diferenciou 

do pré-teste apenas na ordem das alternativas de respostas de cada uma das 13 questões. Desse 

modo, podemos avaliar (mediante um tratamento estatístico dos dados obtidos) a progressão 

dos  alunos  diante  da  utilização  do  objeto  de  aprendizagem  como  ferramenta  cognitiva 

colaborativa para construção do conhecimento.

Optamos  por  utilizar  uma  avaliação  formativa  (BLOOM et  al.,  1971),  que  se 

configura como uma medida adequada no acompanhamento da aprendizagem escolar. Ela tem 

como finalidade indicar em que estágio do processo encontra-se o aluno, tanto no desempenho 

individual como em relação ao desenvolvimento da turma, trata-se de um processo que gera a 

possibilidade de uma intervenção imediata do professor no estágio em que o aluno começa a 

apresentar dificuldades na construção de seu conhecimento.

Todas  as  questões  utilizadas  no  instrumento  avaliativo  foram  desenvolvidas 

utilizando-se  a  taxonomia  de  Bloom revisada,  para  assim  construir  perguntas  que  possam 

verificar a aprendizagem significativa após o uso dos OA.

A tabela abaixo apresenta a classificação das questões traçadas na avaliação de 

acordo com a  dimensão do  conhecimento  e  as  dimensões  dos  processos  cognitivos.  Cada 

questão X (QX)  da avaliação está inserida em no mínimo uma célula da tabela. 

Quadro 4 - Classificação dos testes aplicados de acordo com a taxonomia de Bloom revisada.

Dimensão do conhecimento
Dimensões dos processos cognitivos

1.Relembrar 2. Entender 3. Aplic 4. Analisar 5. Avaliar 6. Criar

Conhecimento Factual Q4, Q3 Q1, 
Q2

Q1, Q2 Q8, Q11, Q12

Conhecimento Conceitual  Q1 Q4, Q5 Q7 Q4, Q5, Q7

Conhecimento 
Procedimental

Q3, Q6, Q7 Q7, Q6, Q9, 
Q10, Q13

Conhecimento Metacognitivo
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A dimensão factual é caracterizada pelos conhecimentos básicos de uma disciplina 

com os quais os alunos devem estar familiarizados. Sendo assim, classificamos as questões 1, 2, 

3, 4, 8, 11 e 12 por entendermos que elas apresentam elementos básicos da Geometria que neste 

nível de ensino das turmas com as quais realizamos a pesquisa, os alunos devem ter domínio. A 

primeira questão trata de temas referentes ao estudo de polígonos, a segunda, de segmentos de 

reta, as questões 3 e 4, tratam de temas geométricos básicos e as questões 8, 11 e 12 referem-se 

ao  estudo de  áreas  de  triângulos  e  quadriláteros.  A diferença  neste  caso  não  é  dada  pela 

dimensão do conhecimento, mas pelas dimensões dos processos cognitivos, pois classificamos 

as questões 3 e 4 na primeira  dimensão,  as questões 1 e 2 nas duas primeiras  dimensões, 

relembrar e entender,  enquanto que as questões 8,  11 e 12,  em analisar,  uma vez que elas 

requerem uma análise mais detalhada dos conceitos de área de triângulo e paralelogramo.

Na  dimensão  conceitual  do  conhecimento,  definida  de  um  modo  geral  pelas 

interrelações  entre  os  elementos  básicos  de  uma  estrutura  que  os  permite  funcionar 

conjuntamente, classificamos as questões 1, 4, 5 e 7. Nas quatro percebemos a necessidade de 

conceituação e classificação de proposições referentes ao estudo da Geometria básica.

As questões 3, 6, 7, 9, 10 e 13 foram classificadas na dimensão procedimental do 

conhecimento que de acordo com a Taxonomia de Bloom modificada, está definida por:  como 

fazer algo,  métodos de questionamento;  critérios para utilização de habilidades,  algoritmos, 

técnicas e métodos. Essas questões requerem o conhecimento de temas da Geometria e sugerem 

procedimentos diferenciados de solução. 
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Figura 4 – Mapa conceitual do capítulo de referencial teórico 

3  Elementos Teóricos

Inicialmente  ressaltamos  que  esta  pesquisa,  por  ter  a  Teoria  da  Aprendizagem 

Significativa como a base teórica principal, insere-se, assim, dentro de um campo maior que é a 

Psicologia Educacional. Logo, entendemos ser necessário fazer algumas considerações acerca 

da relação entre a Psicologia Educacional e a Psicologia da Educação Matemática.

Brito  (2001)  assinalou o estreito vínculo entre a  Psicologia  Educacional  e a da 

Educação Matemática e apresenta elementos, com base em revisão da literatura, que permitem 
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identificar  conhecimentos  importantes  para  educadores  e  estudiosos  do  ensino  de  qualquer 

disciplina.  Segundo  o  trabalho  da  autora,  é  importante  compreender-se  o  desenvolvimento 

psicológico, as teorias da aprendizagem, relações entre o desenvolvimento e aprendizagem, ao 

longo da história da Psicologia, além do conhecimento, por exemplo, da área externa, como de 

habilidades  matemáticas.  Além  disso,  destaca  a  importância  de  serem  estudados  e 

compreendidos os processos psicológicos, afetivos, sociais e cognitivos, motivação, diferenças 

individuais,  dentre  muitos  outros  assuntos  e  temas.  Brito  (2001)  ainda  destacou,  como 

importante contribuição da Psicologia da Educação Matemática, aumentar, por meio de estudos 

e  pesquisas,  o  entendimento  sobre  como as  pessoas  ensinam e  aprendem Matemática.  Ela 

lembra que a Psicologia da Educação Matemática é considerada com uma subárea da educação 

com contribuição de trabalhos de matemáticos, psicólogos, pedagogos, filósofos, dentre outros 

estudiosos que se reúnem em centros e grupos de pesquisa ao redor do mundo e realizam 

encontros  e  congressos  internacionais  e  outros  de  diferentes  características  que  produzem 

estudos e pesquisas específicas da área.

Brito (2001) identifica na literatura especializada um conjunto de assuntos e de 

temas que podem ser estudados pela Psicologia da Educação Matemática, os quais não teriam 

ainda sido analisados. Dentre eles, fatores significativos na aprendizagem de conceitos, o papel 

das  atitudes  na  aprendizagem e  ensino  de  Matemática,  o  papel  do  material  didático  e  de 

diferentes métodos de ensino.

O campo  de  Estudos  denominado  de  Educação  Matemática  tem  contribuído 

largamente para reflexões de questões dessa natureza, que tratam do ensino/aprendizagem de 

Matemática. Muitas pesquisas estão sendo realizadas com enfoque principal definido em torno 

das metodologias,  da avaliação,  da formação docente e do uso de ferramentas tecnológicas 

como  contribuição  para  a  melhoria  do  entendimento  da  Matemática,  aliadas  à 

interdisciplinaridade,  da  qual  temos  ponto  de  vista  semelhante  ao  que  se  encontra  nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais.

O critério central é o da contextualização e da interdisciplinaridade, ou seja, 
é  o  potencial  de  um  tema  permitir  conexões  entre  diversos  conceitos 
matemáticos e entre diferentes formas de pensamento matemático, ou ainda, 
a relevância cultural do tema, tanto no que diz respeito às suas aplicações 
dentro  ou  fora  da  matemática,  como  à  sua  importância  histórica  no 
desenvolvimento da própria ciência. (BRASIL1999, p.255).

Esse  campo  de  estudos  tem  dado  uma  grande  contribuição,  para  o 

ensino/aprendizagem de Matemática, tanto no nível básico como universitário. É bem verdade 
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que na Educação Básica ainda precisa de uma maior aplicação ou concretização, divulgação dos 

resultados para novas experiências em sala de aula.

Das discussões atuais dentro da educação matemática, o uso de tecnologias como 

auxílio à aprendizagem, tem ganhado ênfase.  Achamos pertinente fazer uma breve reflexão 

sobre essa relação entre educação matemática e às tecnologias. 

3.1  A Educação Matemática e o Uso de Novas Tecnologias

 

Conforme Lorenzato & Fiorentini (2006), a Educação Matemática teve início no 

Brasil a partir do Movimento da Matemática Moderna, mais precisamente no final dos anos 70 

e durante a década de 1980. É nesse período que surgem a Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática (SBEM) e os primeiros programas de Pós-Graduação em Educação Matemática, de 

tal forma que no ano 2000 já existiam no Brasil quase duas dezenas de programas stricto sensu 

de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Educação Matemática. 

Embora ainda em construção, poderíamos dizer que o objeto de estudo da Educação 

Matemática consiste  nas múltiplas  relações  e determinações entre  ensino,  aprendizagem  e 

conhecimento matemático. Isso não significa que uma determinada investigação não possa 

priorizar o estudo de um desses elementos da tríade, ou de uma dessas relações. Mas, ao mesmo 

tempo em que isso acontece, os outros elementos jamais podem ser totalmente ignorados. 

Para  Lorenzato & Fiorentini  (2006),  os  objetivos  da investigação em Educação 

Matemática, embora sejam múltiplos e difíceis de ser categorizados, pois variam de acordo com 

cada problema ou questão de pesquisa, sob um aspecto amplo e não imediato, se classificam 

em:

• Um, de natureza pragmática, que visa à melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem da Matemática;

• Outro,  de  natureza  científica,  que  visa  desenvolver  a  Educação  Matemática 

enquanto campo de investigação e produção de conhecimentos.

Com base  nesses  objetivos  surgem diversos  elementos  de  estudos  ou  linhas  de 

pesquisas  da Educação Matemática.  Kilpatrick  (1994)  classificou-os  em sete  grandes  eixos 

temáticos: 

• Processos de ensino/aprendizagem de Matemática;

• Mudanças curriculares;

• Emprego de novas tecnologias no ensino de Matemática;
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• Prática docente;

• Desenvolvimento profissional (de professores);

• Práticas de avaliação; 

• Contexto sócio-cultural e político do ensino/aprendizagem de Matemática.

As contribuições que têm sido feitas têm como objetivo central encontrar caminhos 

para uma melhor compreensão dos problemas do ensino-aprendizagem em todos os níveis da 

Matemática. Assim, também dizem respeito a propostas de metodologias e ações que possam 

promover o aprendizado de formas cada vez mais  eficientes.  Em Cury (2001b),  temos um 

exemplo dessas contribuições quanto à questão da formação de professores de Matemática. O 

ensino de matemática a partir da resolução de problemas também ganha destaque com diversos 

pesquisadores da Educação Matemática,  entre os quais destacamos a professora  Lourdes de 

Onuchic (ONUCHIC, 1999; ONUCHIC, 2004); A história da matemática como instrumento de 

apoio ao ensino também tem sido elemento de interesse das pesquisas em Educação Matemática 

(MIGUEL & MIORIM, 2004); O uso de novas tecnologias no ensino de Matemática (GASPAR 

& MAURO, 2003; BALDIN, 2002) e as práticas de avaliação são também temas importantes 

que têm despertado o interesse.

Esses  são exemplos  de que muitos  estudiosos  e  pesquisadores  dedicam-se com 

afinco  na  busca  de  novas  teorias  e  metodologias,  tomando  como  suporte  experiências 

desenvolvidas, com o intuito de minimizar as deficiências de aprendizagem atestadas no ensino 

de Matemática e tentar fazer da Matemática uma disciplina mais democrática, ao alcance de 

todos. Sobre isto também destacamos os estudos de D’Ambrósio (1990, 1996 e 2001), nos quais 

estão  postos  diversas  questões  que,  segundo  o  autor,  “emperram”  a  aprendizagem  de 

matemática.

Admitindo a importância de todas as linhas de pesquisa da Educação Matemática 

para o ensino desta ciência, reportamo-nos mais especificamente ao uso de novas tecnologias 

computacionais, uma vez que esta pesquisa está inserida nesse contexto. Segundo Mannheim 

(1978), “nesses tempos de globalização e novas tecnologias, as perguntas demandam respostas 

com maior nível de abrangência e complexidade”. Dessa forma, os objetivos educacionais da 

sociedade não podem ser adequadamente entendidos quando separados das situações que cada 

época é obrigada a enfrentar e da ordem social para a qual eles são formulados (MANNHEIM, 

1978, p. 89). Assim, Borges (1998) comenta que a presença das inovações tecnológicas fazem-

se necessárias  a partir  do momento em que se entende  tecnologia como construção social. 
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Portanto, a educação deveria se abrir à tecnologia em um processo de interfecundação, visto que 

tanto ela quanto a tecnologia poderiam sair transformadas nesse processo, tendo seu poder de 

mudança aumentado e equilibrado. Assim, a utilização da tecnologia na educação pode ter seu 

papel mudado.

Analisando a importância da informática na sociedade e em especial na educação, 

Levy (1994) afirmou que a informática é um "campo de novas tecnologias intelectuais, aberto,  

conflituoso  e  parcialmente  indeterminado".  Nesse  contexto,  a  questão  da  utilização  desses 

recursos  ocupa  uma  posição  central  e,  por  isso,  é  importante  refletir  sobre  as  mudanças 

educacionais  provocadas  por  essas  tecnologias,  propondo-se  novas  práticas  docentes  e 

experiências de aprendizagem significativa para os alunos. 

Concordamos também com Pacey (1990), quando este afirma que se deve apontar a 

importância de uma melhor educação em ciência e tecnologia, tanto para o cidadão quanto para 

os  profissionais  da  tecnologia,  sendo  necessário  que  se  revise  toda  filosofia  da  educação, 

incluindo livros-texto e outros recursos para a aprendizagem. 

É  necessário  criar  novos  processos  e  métodos  para  o  trabalho  pedagógico, 

investindo nas tecnologias de informação e comunicação, adequando-as ao atendimento destas 

necessidades de demanda, utilizando-as especialmente como ferramenta a serviço da formação 

permanente e continuada das pessoas na busca do conhecimento. 

A utilização das tecnologias, em especial do computador, exige das instituições de 

ensino e dos docentes novas posturas frente ao processo de ensino e de aprendizagem. Essa 

educação  necessitará  de  um  professor  mediador  do  processo  de  interação 

tecnologia/aprendizagem,  que  desafie  constantemente  os  seus  alunos  com  experiências  de 

aprendizagem  significativas,  tanto  presenciais  como  à  distância.  A  revolução  tecnológica 

produziu  uma  geração  de  alunos  que  cresceu  em  ambientes  ricos  de  multimídia,  com 

expectativas e visão de mundo diferente de gerações anteriores. Assim, possivelmente a revisão 

das práticas educacionais constitui-se como essência para que possamos dar-lhes uma educação 

apropriada. 

Na reflexão dessas questões, percebe-se que não é possível estudar o homem pós-

moderno  sem  levar  em  conta  sua  inserção  em  uma  sociedade  altamente  tecnológica.  As 

observações abaixo, são pertinentes nesse aspecto:

O impacto da tecnologia na vida de cada individuo vai exigir competências 
que vão além do simples lidar com as máquinas. A velocidade do surgimento 
e renovação de saberes e de formas de fazer em todas as atividades humanas 
tornarão  rapidamente  ultrapassadas  a  maior  parte  das  competências 
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adquiridas  por  uma pessoa  ao  inicio  de  sua  vida  profissional.  (BRASIL, 
1999, p.252).

É imprescindível ressaltar que a tecnologia está presente em nosso dia-a-dia, é um 

processo histórico, não se pode negá-lo e nem pensar em retrocesso. 

O uso da informática na educação tem sua origem no ensino através das máquinas, 

quando Sidney Pressey, na década de 20 do século passado, desenvolveu uma máquina que 

permitia uma apresentação automática de testes aos alunos. Posteriormente, no início de 1950, 

“Skinner  propôs  uma  máquina  de  ensinar  usando  o  conceito  de  instrução 

programada” (VALENTE, 1994). 

A história  e  a  evolução do uso de computadores  no ambiente  educacional  são 

discutidas em termos do desenvolvimento e teorias psicológicas e podem ser vistas como uma 

integração entre a tecnologia disponível e às teorias de aprendizagem, ligadas pela aplicação 

didática dos programas computadorizados.  Questões como características essenciais para um 

software educativo,  teoria  que podem dar suporte  à  construção do programa,  influência de 

programa na aprendizagem dos alunos, entre outras, têm sido objeto de estudo de filósofos, 

psicólogos, educadores, neurocientistas, lingüistas, pesquisadores em Inteligência Artificial (IA) 

e  tantos  outros  que,  de  acordo  com  suas  interpretações,  procuram  adaptar  teorias  de 

aprendizagem e pressupostos conceituais a projetos e produtos informatizados. 

No início do terceiro milênio é constante a presença maciça das tecnologias de 

comunicação e informação que possibilitam a inovação, a interação, a troca e a pesquisa em 

inúmeros  segmentos  da  sociedade  e  do  conhecimento  humano.  Entretanto,  as  tecnologias 

trazem  consigo  novas  exigências  de  competências  no  paradigma  educacional,  impondo 

adaptações difíceis de serem superadas, tanto na formação como na continuada do professor. 

Roldão (1999) enfatiza que essas mudanças rápidas que ocorrem na sociedade em função das 

tecnologias da informação e comunicação exigem do professor sua capacitação para o uso de 

tecnologias cada vez mais sofisticadas. Essa capacitação está ligada à natureza de sua formação 

inicial  e  continuada.  Sabemos  que  a  formação inicial  é  apenas  uma etapa  e  capacitar  não 

significa fornecer receitas e sim conscientizar o profissional para o desempenho de uma função 

com qualidade,  que  forneça  subsídios  para  que  este  acompanhe a  dinâmica  da  sociedade. 

Entendemos assim, que o professor e a escola têm o grande desafio de trabalhar em busca da 

formação de cidadãos aptos na utilização da tecnologia no seu cotidiano, de forma crítica e 

criativa. 
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Valente  (1996)  também endossa a  cobrança da sociedade  na mudança do novo 

paradigma  educacional  que  exige  dos  cidadãos  uma  postura  autônoma,  criativa,  crítica  e 

reflexiva,  capazes de “aprender a aprender”, “saber pensar”, “saber tomar decisões” e saber 

buscar a informação de que necessitam, construindo seu próprio conhecimento. Belloni (2001) 

enfatiza  a  realidade  de  perplexidade  e  o  despreparo  dos  professores  na  escola,  frente  às 

mudanças trazidas pelas tecnologias da informação e comunicação. Essas evidências merecem 

uma investigação detalhada para conhecermos efetivamente a realidade na qual o professor está 

inserido,  levando em conta que a  prática  docente  pouco mudou ao longo do tempo e,  no 

entanto, os alunos não são mais os mesmos.

Inúmeras pesquisas indicam que o uso do computador pode se tornar um grande 

aliado para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, viabilizando a realização de novos tipos de 

atividades e de novas formas de pensar e agir (BALACHEFF & KAPUT, 1996). Borba ainda 

contribui com esse pensamento ao narrar que:

O conhecimento não é produzido somente por humanos, mas também por 
atores  não  humanos.  As  tecnologias  são  produtos  humanos,  e  são 
impregnadas de humanidade, e reciprocamente o ser humano é impregnado 
de  tecnologia.  Neste  sentido,  o  conhecimento  produzido  é  condicionado 
pelas tecnologias (BORBA, 2004, p. 305).

Entretanto, este potencial ainda não tem sido devidamente explorado e integrado ao 

cotidiano da prática escolar, ficando restrito a discussões teóricas e acadêmicas. Para as escolas 

e para muitos professores, as tecnologias continuam a ser um corpo estranho, que provoca, 

sobretudo, incomodidade. Winner (1987) propõe que se reflita sobre a possibilidade ou não de a 

sociedade estabelecer formas e limites para a mudança tecnológica, que surjam de uma idéia 

articulada positivamente do que a sociedade deveria ser. Isso significa que, embora importante, 

a sociedade não deveria prestar atenção somente na fabricação de instrumentos e nos processos 

físicos, mas também na produção de condições psicológicas, sociais e políticas como parte de 

qualquer  mudança  técnica  significativa.  Assim  sendo,  o  autor  propõe  a  “filosofia  da 

tecnologia”,  que  tem a  tarefa  fundamental  de  examinar,  de  forma  crítica,  a  natureza  e  o 

significado das contribuições  artificiais  para a atividade  humana. Resta aos autores  pensar: 

como o homem pode limitar a tecnologia de modo a equipará-la ao sentido de quem é e ao tipo 

de mundo que quer construir?

São vários os pensadores e estudiosos que já criticaram os efeitos colaterais dos 

avanços tecnológicos,  da globalização,  da ampliação  da exclusão e diferenças sociais,  bem 

como outras problemáticas. Por exemplo, Ross e Bailey (1996) advertem que existem muitos 
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perigos  com  o  uso  de  computadores  e  internet  no  ambiente  escolar,  visto  que  os 

administradores, diretores, professores e pais deveriam estar preocupados e debatendo, como, 

por exemplo, o livre acesso a sites com problemas étnicos ou pornográficos.

Em  outra  leitura,  Seraphin  (2000)  aponta  que  os  impactos  tecnológicos  e  a 

tecnologia tem sido um instrumento adequado para a imposição de dominação e controle sobre 

a natureza e a sociedade.  Dessa forma, o progresso tecnológico constitui uma estratégia do 

desenvolvimento  capitalista,  não  necessariamente  vinculada  às  necessidades  básicas  da 

população. Por isso, pode tornar-se um fator ideológico transmitir a idéia de que ele representa 

o caminho do bem estar social para todos os segmentos sociais.

A  tecnologia  tem  sido  usada  para  dominar/sobrepujar  a  natureza, 
submetendo-a a constantes agressões. Tal constatação é reforçada, visto que 
recursos  não  renováveis  requeridos  por  gerações  futuras  são  extraídos  e 
rapidamente consumidos confiando em que, de alguma maneira, o mercado’ 
produzirá um fornecimento inesgotável. (SERAPHIN, 2000)

Não há nenhum indício empírico de que a sociedade tecnológica emergente será 

mais justa, mais prazerosa, mais democrática,  mais igualitária.  Em outros termos, o avanço 

tecnológico e suas implicações sobre o modo de funcionamento do mercado de trabalho podem 

estar conduzindo a sociedade a uma intensificação da exploração do trabalhador, favorecendo a 

proliferação  do  trabalho  terceirizado,  parcial  e  precário,  sem  direitos  e  sub-remunerado, 

fortalecendo o mercado dual de trabalho.

Quanto à educação, Apple (1995) sugere que a exigência de qualificação tende a 

diminuir  à  medida  que  as  máquinas  substituírem  o  trabalho  humano,  pois,  enquanto  os 

computadores sofisticam-se, os conhecimentos exigidos para sua utilização declinam. Dessa 

forma,  a  tecnologia  não  existiria  para  facilitar  os  processos  industriais,  mas,  sobretudo  e 

unicamente, para eliminar postos de trabalho nestes tempos de crise do capital.

Conseqüentemente, evidenciando as idéias de Apple (1995), a tecnologia não pode 

ser  vista  como um processo autônomo,  independente das  intenções  sociais,  do poder  e  do 

privilégio,  pois  reivindica  uma  necessária  "alfabetização  social"  que  permitirá  às  pessoas 

compreenderem com seriedade o impacto da ciência e da tecnologia sobre o trabalho, assim 

como os seus efeitos sociais mais amplos.

Contribuindo com essa análise  crítica  da sociedade  tecnológica,  Herrera  (1993) 

assinala que é conseqüência da estratégia sócio-cultural que a humanidade adotou após a II 

Guerra Mundial, o que não significa, porém, que as novas tecnologias necessariamente estejam 

destinadas à dominação. Para superá-la, ele sugere pelo menos quatro mudanças fundamentais: 
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a valorização do ser em vez do ter; a produção compatível com os recursos finitos do meio 

ambiente;  a  distribuição  equânime  da  riqueza  mediante  a  eliminação  da  divisão  social  do 

trabalho e o uso da informática como ampliação dos canais para a participação e a educação.

Com a virada do milênio, a sociedade encontra-se diante de uma época que tem sido 

denominada era do conhecimento e da informação. O avanço das tecnologias de informação e 

comunicação tem provocado mudanças em todos os níveis  e esferas da sociedade,  criando 

novos estilos de vida e de consumo. A educação apropria-se dessa tecnologia, possibilitando, 

assim, uma modalidade de ensino que fornece a transformação do espaço e do tempo. Dessa 

forma, a sala de aula e o horário de estudar são escolhidos pelo próprio aluno.

A era do conhecimento e da informação gera o surgimento de novos caminhos. 

Tudo é parte da imensa realidade que é enfrentada, imprevisível, recheada de oportunidades, 

prazer e responsabilidades. Na nova situação sócio-econômica que as sociedades enfrentam, 

pode ser que a educação torne-se um produto como aqueles oferecidos em um supermercado, 

uma vez que,  além da compra e  venda de um serviço,  há uma massificação  crescente  do 

material escolar utilizado em muitas escolas.

Contudo,  para  Saviani  (1987,  p.8)  a  educação continua  sendo  um  processo 

fundamental de perpetuação da cultura. Ainda que tenha se tornado, em algumas instâncias, um 

produto comercializável,  “a  educação [...]  tem por significado e finalidade a adaptação do 

indivíduo à sociedade. Deve reforçar os laços sociais, promover a coesão social e garantir a 

integração de todos os indivíduos no corpo social” (negrito do autor).

Dessa forma o receio de ficar para trás tem levado a escola a investir na compra de 

equipamentos, muitas vezes deixando para segundo plano o ensino das novas tecnologias. A 

entrada na sociedade da informação implica em uma nova missão para a escola. Como pensa 

Demo (1993, p.21) ao afirmar que “faz parte da realidade, hoje, uma dose crescente de presença 

da tecnologia, que precisa ser compreendida. Ignorar isso é anti-moderno, não porque seja anti-

tecnológico, mas porque é irreal.”. Logo, a missão fundamental da escola já não é mais a de 

preparar uma pequena elite para estudos superiores e proporcionar à grande massa os requisitos 

mínimos para uma inserção rápida no mercado de trabalho, mas, as proporcionar para a maioria 

dos  estudantes  um  modo  criativo,  crítico  e  interveniente  numa  sociedade  cada  vez  mais 

complexa.

Borges (1998) reafirma a importância das tecnologias de comunicação no acesso 

rápido à informação, o que permite ao aluno exercer um papel ativo no aprendizado, buscando a 

informação e construindo o conhecimento por meio do trabalho colaborativo. 
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Essa velocidade de informação é um dos maiores atrativos das novas tecnologias. 

Levy (1994) relata  que com a infra-estrutura atual,  utilizando-se as conexões normais,  que 

permitem uma velocidade de transferência média de 56 Kb/seg, um filme de 30 minutos levaria 

21 horas para ser transferido. Em outro tipo de ligação, chamado T3 (45 Mb/seg), que já é 

disponível mas não muito difundido, não seriam mais necessários 30 minutos para esta tarefa, 

mas 96 segundos. Com a interligação por cabos de fibra ótica (1 Gg.byte/seg) essa transferência 

levará apenas 4,3 segundos (LEVY, 1994).

Para  os  professores  de  Matemática,  esta  nova  missão  tem  conseqüências 

fundamentais em dois níveis: na sua visão da Matemática e na sua visão do papel do professor. 

A Matemática, como saber estruturante que permeia muitos ramos de atividade e constitui a 

linguagem natural da ciência e da tecnologia, continua a ser de grande relevância educacional. 

Contudo, cada vez mais se torna evidente que o seu papel educativo essencial não é formar 

novos matemáticos, mas, sim, contribuir de forma positiva para a formação educacional global 

dos  cidadãos  em geral.  O objetivo  de  ministrar  conhecimentos  e  técnicas  mais  ou  menos 

avulsas, apelando à memorização e à prática repetitiva passa, assim, naturalmente, para segundo 

plano.  A Matemática  é  agora  chamada  a  dar  uma  contribuição  essencial  para  aprender  a 

interrogar,  conjecturar,  descobrir  e  argumentar,  raciocinando  sobre  objetos  abstratos  e 

relacionando-os com a realidade física e social.

A Matemática,  como ciência,  sempre  teve  uma relação  muito  especial  com as 

tecnologias, desde as calculadoras e os computadores, aos sistemas multimídia e à internet. No 

entanto, os professores (como, de resto, os próprios matemáticos) têm demorado a perceber 

como tirar partido destas tecnologias como ferramenta de trabalho. Gómez (1997) afirma que:

mesmo que o uso das tecnologias não seja a solução para os problemas de 
ensino  e  de  aprendizagem  da  Matemática,  há  indícios  de  que  ela  se 
converterá lentamente em um agente catalisador do processo de mudança na 
educação matemática.  Graças  às  possibilidades  que oferece  para  manejar 
dinamicamente  os  objetos  matemáticos  em  múltiplos  sistemas  de 
representação dentro de esquemas interativos, a tecnologia abre espaço para 
que os estudantes possam viver novas experiências matemáticas (difíceis de 
conseguir com recursos tradicionais como o lápis e o papel), visto que pode 
manipular  diretamente  os objetos  matemáticos dentro  de um ambiente  de 
exploração.

O grande desafio que se põe à disciplina de Matemática é saber se as tecnologias 

conseguirão dar uma contribuição significativa para a emergência de um novo papel da escola 

e, conseqüentemente, para a melhoria da aprendizagem ou se a Matemática continuará a ser a 

parte mais odiosa do percurso escolar da grande maioria dos alunos. 
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Se analisarmos apenas no contexto da Geometria encontraremos muitos exemplos 

de programas computacionais (softwares) destinados ao estudo de temas geométricos. Nesse 

contexto, considerando a Geometria como parte fundamental da matemática, convém entender 

as contribuições da tecnologia  para a melhoria da aprendizagem matemática. Antes, porém, 

precisamos compreender como tem se dado o ensino da Geometria na Educação Básica  para 

poder situar a importância da tecnologia e mais especificamente os Objetos de Aprendizagem 

nesse processo.

3.2  O Ensino de Geometria no Brasil 

Como nossa pesquisa está direcionada para o ensino/aprendizagem de geometria 

com a defesa de sua importância para a formação do educando, achamos necessário apresentar 

um breve histórico sobre que necessidades levaram o homem a utilizar-se da Geometria em seu 

cotidiano,  propondo-nos  em  seguida  tratar,  de  maneira  breve,  da  questão  do  ensino  da 

Geometria tendo como embasamento os trabalhos de diversos autores como: Pavanello (1989, 

1993, 1995 e 2004), Peres (1995) e Lorenzato (1995). 

3.2.1  Um breve histórico

Segundo Vitrac (2006) a explicação mais aceita sobre as origens da Geometria foi 

proposta pelo historiador Heródoto de Halicarnasso, no segundo dos nove livros de sua Enquête 

(século V a. C.) que traz a mais antiga menção da palavra grega “geometria” a ter chegado aos 

nossos dias. Os sacerdotes egípcios contaram a Heródoto que o rei Sesóstris dividia o solo entre 

todos os egípcios agricultores, atribuindo um lote igual a cada um e prescrevendo que cada 

detentor passaria a lhe dever um tributo anual com base nessa repartição. Contudo, uma vez ao 

ano o rio  Nilo inundava parte do lote.  O proprietário  prejudicado ia  então ao encontro do 

soberano, que averiguava o quanto do terreno diminuíra para então providenciar um abatimento 

proporcional no tributo a ser pago. Ao que tudo indica, concluía Heródoto, foi isso que ensejou 
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o nascimento da geometria.  Ele  acrescenta  que os  gregos  transmitiam uns aos  outros  esse 

conhecimento.

A força da descrição de Heródoto é etimológica: “geometria” constiui-se do prefixo 

“geo”, ,derivado de “ge”, a terra, e do verbo “métrein”, “medir”. E assim temos “geometria = 

medida da terra”, e a idéia de que ela teria nascido da agrimensura. Afirmações sobre a origem 

da Geometria são incertas e muito arriscadas, pois os primórdios do assunto são mais antigos do 

que a arte de escrever. Heródoto e Aristóteles não quiseram arriscar-se a propor origens mais 

antigas que a civilização egípcia, mas é claro que a Geometria que tinham em mente possuía 

raízes mais antigas. Heródoto mantinha que a Geometria se originava no Egito, pois acreditava 

que  tinha  surgido  da  necessidade  da prática  de  fazer  novas  medidas  de  terras  após  cada 

inundação anual do vale do Rio Nilo. Aristóteles achava que a existência no Egito de uma 

classe sacerdotal com lazeres é que tinha conduzido ao estudo da Geometria (BOYER, 1996, 

pág. 4).

A Geometria foi empregada pelos povos primitivos na construção de objetos de 

decoração, de utensílios, de enfeites e na criação de desenhos para a pintura corporal. Formas 

geométricas, com grande riqueza e variedade, apareceram em cerâmicas, cestarias, e pinturas de 

diversas culturas, com a presença de formas como triângulos, quadrados e círculos, além de 

outras mais complexas.

Conforme Kobayashi (2001), foi durante os séculos VII e VI a.C que os gregos se 

interessarem pela Matemática para além de necessidade prático-utilitária, agora como ciência. 

Para Kobayashi (2001), o homem começa a se preocupar em formular questões sobre o “por 

que” e não mais sobre o “como”.

A mais preciosa fonte de informação deste período é chamado Sumário Eudemiano 

de Proclus, que se constitui de páginas de abertura de comentários sobre Os Elementos, onde 

aparece  um resumo sobre  o  desenvolvimento  da  geometria  grega,  de  seus  primórdios  até 

Euclides.

O ápice da Geometria Grega é atingido no período helenístico, mas esse fato não 

implica que não existiram produções importantes anteriormente. Na verdade, existiu uma vasta 

produção matemática que remonta a muitos séculos antes de Euclides.  Toda essa produção 

recebeu a denominação de Geometria Pré-Euclidiana. Euclides de Alexandria viveu entre 300 e 

200  a.C.  e  desenvolveu  o  método  axiomático  (estrutura  lógica  de  pensamento).  Embora 

nenhuma descoberta lhe seja atribuída, sua habilidade de expor didaticamente o conhecimento 

geométrico foi como o primeiro passo na história do pensamento matemático, bem como da 

organização da própria Matemática.
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Euclides  foi  responsável  por  sistematizar  o  conhecimento  de  geometria  de  sua 

época. A ordenação da Geometria de seu tempo, que realizou em um sistema dedutivo (do todo 

para as partes), é um trabalho notável. Ele tomou um pequeno número de conceitos geométricos 

simples e procurou demonstrar todos os demais como conseqüências lógicas desses primeiros, 

isto é, Euclides estabeleceu um sistema axiomático (lógico-dedutivo).

“Os Elementos” de Euclides representam de um modo perfeito, o tipo de Geometria 

que dominou as ciências durante todo o período compreendido entre a Antigüidade e a Idade 

Moderna.  Sem  dúvida,  eles  representam  uma  das  contribuições  mais  importantes  para  a 

Metodologia das Ciências.

3.2.2  A Geometria nas Escolas Básicas

O “abandono” ou a “omissão” da Geometria no Ensino Fundamental e Médio tem 

sido objeto de muita discussão entre os educadores matemáticos no Brasil. Muitos trabalhos 

mostram a problemática em torno do ensino e da aprendizagem da Geometria, aonde ressaltam 

vários  aspectos.  Peres  (1995)  e  Pavanello  (1993)  destacam dois  fatores  que,  segundo eles, 

atuam forte e diretamente em sala de aula:

•  Muitos  professores  não  detêm  os  conhecimentos  geométricos 

necessários para realização de suas práticas.

• A exagerada importância que desempenha o livro didático entre os 

professores, aonde na maioria das vezes a Geometria é apresentada 

como um conjunto de definições, propriedades, nomes e fórmulas, 

relegada aos capítulos finais dos livros, nos quais o professor nunca 

consegue chegar.

Lorenzato (1995) ao comentar o ensino de Geometria, enumera outros elementos 

que considera chave para explicar a fragilidade da aprendizagem:

• Nos  currículos,  a  Geometria  possui  uma  fragilíssima  posição, 

quando consta. Quando ela é apresentada é de forma fragmentada e 

separada da Aritmética e da Álgebra.

• Antes da chegada do Movimento da Matemática Moderna (MMM) 

no Brasil, o ensino geométrico era marcantemente lógico-dedutivo, 
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que se referendava com demonstrações. A proposta da Matemática 

Moderna  de  algebrizar  a  Geometria  não  vingou  no  Brasil,  mas 

conseguiu eliminar o modelo anterior.

Em suma, o que podemos perceber é a pouca importância que vem sendo dada ao 

ensino  da  Geometria  em todos  os  níveis.  De  acordo  com Biembengut  e  Silva  (1995),  a 

geometria  faz  parte  do  currículo  do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino  Médio,  em devidas 

proporções. Porém, por muito tempo foi relegada à disciplina de Educação Artística ou foi 

apresentada no final do programa de Matemática. Essas características levam-nos a concluir que 

esta importante área do conhecimento, muitas vezes, tem sido negligenciada, tratada sob uma 

certa forma teórica e com isso tem se tornado árida e sem sentido para boa parte dos alunos e 

até professores. 

Nesse contexto, Peres (1995) comenta que:

Há pouco ensino de Geometria em nível de Ensino Fundamental e de Ensino 
Médio,  quer  seja  por  falta  de  tempo;  por  estar  sempre  no  final  dos 
planejamentos; por estar no final dos livros; pela preferência dos professores 
por Aritmética ou Álgebra; por ser o programa de matemática muito extenso 
em cada série; pelo fato de a quantidade de aulas semanais em cada série ser 
insuficiente para “cumprir todo o programa. ( 1995, p. 45).

Pavanello (1989) mostra que o problema com o ensino da Geometria surge e se 

avoluma à medida que as escolas de nível secundário passam a atender um número crescente de 

alunos das classes menos favorecidas. Nesse momento a Geometria é praticamente excluída do 

currículo escolar ou passa a ser, em alguns casos restritos, desenvolvida de uma forma muito 

mais formal a partir da introdução da Matemática Moderna. A autora enfatiza ainda que o 

grande desconhecimento da Geometria por parte dos alunos e até dos professores é preocupante, 

pois, na medida em que a escola deixa os alunos sem acesso a conhecimentos importantes, 

acaba contribuindo para que as desigualdades sociais acentuem-se e se perpetuem.

Fonseca,  et  al  (2001) apresentam uma experiência interessante.  Num curso para 

formação de professores foi pedido para que estes relatassem os tópicos de matemática que eles 

focalizam nas séries iniciais, e foi percebido que:

• O conteúdo de Geometria aparece sempre no final, dando a entender que é um 

estudo deixado para o fim do período letivo;

• O  estudo  de  Geometria  inicia-se  com  curvas  abertas  e  fechadas, 

interior/exterior, o que sugere uma permanência da influência do Movimento da 

Matemática Moderna;
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• Pelos relatos dos professores, observa-se que a tônica do ensino de Geometria 

está centrada na nomeação e classificação das figuras planas mais conhecidas;

• O estudo das figuras planas precede o estudo dos sólidos, numa organização 

mais  próxima  à  exposição  euclidiana  do  que  às  propostas  pedagógicas  que 

valorizam  a  experiência  e  a  manipulação  como  pontos  de  partida  (o  que 

sugeriria antepor o estudo dos sólidos ao estudo das figuras planas);

• A inclusão de “ponto,  reta,  plano,  segmento,  semi-reta,  ângulos” numa fase 

muito inicial da escolaridade é freqüente, num estudo centrado na apresentação 

formal  dos  conteúdos  em detrimento  da  exploração  dos  conceitos  (3ª  e  4ª 

séries).

Pereira (2001), na sua dissertação de mestrado intitulada: “A Geometria escolar: 

uma análise sobre o abandono de seu ensino”, busca analisar o modo pelo qual as pesquisas têm 

tratado o abandono da Geometria no paradigma curricular do Ensino Fundamental e Médio, 

partindo de uma seleção da literatura produzida nos últimos vinte anos. Selecionando categorias 

que pudessem detectar pontos comuns em relação ao tema “o abandono da Geometria”, ele 

obteve as seguintes:

A) Problemas com a formação do professor;

B) Geometria nos livros didáticos;

C) Lacunas deixadas pelo MMM (Movimento da Matemática Moderna).

Optamos por fazer uma breve discussão sobre cada um dos itens citados, uma vez 

que permeiam a problemática do ensino de Geometria

A) Problemas com a formação do professor

Dando enfoque à formação do professor de Matemática,  a situação parece mais 

grave quando se trata especificamente da Geometria, visto que esta, na maioria das vezes, é 

apresentada aos alunos como ciência pronta e acabada, com conteúdos desvinculados do real, 

desmotivando os alunos e gerando dificuldades. Segundo Lorenzato (1995) “muitos professores 

não  detêm  os  conhecimentos  geométricos  necessários  para  realização  de  suas  práticas 

pedagógicas”,  de modo que se estabelece  um círculo  vicioso:  “a geração  que não estudou 

Geometria não sabe como ensiná-la”, o que leva a outra geração sem conhecimento geométrico 

e assim por diante.
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A  explicação  desse  fato  pode  estar  na  formação  de  base  muito  precária  em 

Geometria de muitos professores que hoje estão em atividade, devido à própria influência que o 

Movimento da Matemática Moderna desempenhou em nossos currículos nas décadas de 60/70. 

Destaque-se  ainda  que  os  cursos  de  formação  inicial  de  professores  –  tanto  os  cursos  de 

magistério como os de licenciatura – continuam não dando conta de discutir com seus alunos 

uma proposta mais eficiente para o ensino de Geometria.

É bem verdade que nos últimos anos nos cursos de formação de professores de 

Matemática tem havido uma preocupação crescente nesse aspecto,  graças  às discussões do 

Campo de Estudos da Educação Matemática. Porém, estas experiências ainda são frágeis frente 

aos problemas por que passamos com o ensino de Geometria.

Perez (1995, p. 57) afirma que “faltam metodologia e materiais concretos para o 

professor  efetivar  o  ensino  em Geometria,  mostrando  formação  deficiente  em conteúdo  e 

metodologia,  assim como necessidade  de orientação  e  atualização,  através  de  cursos,  após 

estarem no mercado de trabalho”.

Pavanello (2004), numa pesquisa com professores e alunos das séries iniciais, relata 

as  dificuldades  de  professores  no  reconhecimento  de  figuras  geométricas  planas,  de  seus 

elementos  e  propriedades,  o  que indica  que o trabalho pedagógico  realizado com eles  nas 

diferentes instâncias de sua formação não lhes permitiu elaborar devidamente seus conceitos 

sobre as figuras geométricas planas. A autora esclarece que parece ser possível afirmar que 

muitas das dificuldades que as crianças apresentam em relação ao conhecimento geométrico 

podem ter relação com a didática do professor, que na maioria das vezes, dá enfoque somente a 

nomenclatura, deixando de evidenciar suas propriedades.

Mas o problema com o ensino-aprendizagem de Geometria não se instalou apenas 

no Brasil, tanto no que diz respeito à formação deficiente de professores na área de Geometria 

como no baixo rendimento dos alunos. Hershkowitz (1994), numa pesquisa realizada em Israel 

em  1984,  verificou  que  os  professores  apresentam  padrões  de  concepções  incorretas 

semelhantes aos dos alunos de 5ª e 8ª séries, o que sugere que o processo de formação de 

conceitos de Geometria e os fatores que inibem essa formação atuam de maneira semelhante 

sobre os indivíduos. Tudo indica que é preciso fazer com que os professores ou os futuros 

professores se familiarizem com esses processos e as concepções incorretas associadas a eles 

(HERSHKOWITZ, 1994. p.279).

Usiskin (1994), no artigo “Os Dilemas Permanentes da Geometria Escolar”, relata 

que em uma Avaliação Nacional dos EUA (1992), menos de 10% das crianças com 13 anos de 

idade sabiam determinar a medida do terceiro ângulo de um triângulo dadas às medidas dos 
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outros dois. Observou que uma questão mais difícil – determinar a hipotenusa de um triângulo 

retângulo, dadas às medidas dos catetos – foi resolvida por 20% das crianças. Esses resultados 

ressaltam além do baixo desempenho dos alunos, um fator interessante: o Teorema de Pitágoras 

foi  resolvido  por  um número  maior  de  alunos,  o  que  ilustra  segundo  o  autor,  a  ligação 

fundamental entre currículo e desempenho, ou seja, os alunos aprenderão aquilo que lhes for 

mais  ensinado. O autor relata  ainda que,  para poder melhorar  o desempenho dos alunos é 

preciso ampliar o grupo de pessoas que desejam estudar Geometria e para ampliar esse grupo, é 

preciso  que  haja  um número  maior  de  alunos  com bom desempenho em seus  estudos  de 

Geometria. O autor diz que esses fatos constituem um dilema do tipo “o ovo ou a galinha” e 

para superar esse dilema sugere:

• Exigir de todos os alunos um nível significativo de competência em Geometria.

• Exigir que todos os futuros professores de Matemática, da escola elementar ou 

secundária, estudem Geometria na faculdade.

• Analisar, sob uma perspectiva curricular, as várias maneiras de conceituar a 

Geometria.

A  situação  descrita  evidencia  que  enquanto  não  houver  um  investimento  na 

formação dos professores e nos currículos dos cursos que os formam, as deficiências formativas 

dos alunos continuarão. Assim na prática alguns professores fogem do ensino da Geometria, e 

ainda pior, devido à deficiência na formação, alguns acabam trabalhando alguns conceitos de 

maneira  equivocada.  Souza  (2001,  p.34)  enfatiza:  “nem  a  escola  básica,  nem  mesmo  a 

universidade, estão conseguindo atingir os objetivos de ensino no que diz respeito à formação 

geométrica dos alunos”. 

B) O Movimento da Matemática Moderna

Para Pavanello (1989) “há muito vinha-se questionando o ensino da Matemática, 

porém, em princípios da década de 50 a crítica acentua-se: é a disciplina na qual os alunos têm 

pior desempenho e a que neles causa maior aversão” (p.93). E assim muitos grupos se dedicam 

a criar  novos currículos  de matemática  financiados  pelos  órgãos  governamentais.  A autora 

ainda destaca que um dos principais motivos apontados pelos diferentes grupos dedicados a 

reforma  do  currículo  é  que  os  tópicos  abordados  no  currículo  tradicional  referem-se  a 

desenvolvimentos anteriores ao século XVIII,  e estes deveriam ser substituídos por campos 

novos da Matemática, como a álgebra abstrata, a topologia, a lógica matemática e a álgebra de 
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Boole, “a ênfase no novo (conteúdo e abordagem) faz com que o movimento fique conhecido 

como ‘matemática moderna’”(p.94).

Esse movimento não é característico exclusivamente do Brasil, em muitos países 

começa-se a se pensar sobre que Matemática ensinar na Escola Básica. 

Em 1959, realizou-se o Congresso em Royamont, na França. Nesse evento, segundo 

Pavanello (1994), foi recomendada a inclusão, no ensino de Matemática, de tópicos como a 

lógica, estruturas que passariam a ser ensinadas numa nova linguagem e também a teoria dos 

conjuntos. “Quanto à Geometria, seu estudo é reduzido justamente no momento em que a escola 

secundária  democratiza-se  e  privilegia-se,  em  seu  lugar,  a  álgebra  e  a  aritmética”. 

(PAVANELLO,1994, p.95)

O MMM tinha como principais  diretrizes  a  preocupação com o rigor  e  com a 

precisão  da  linguagem.  Os  programas  de  Geometria  foram reduzidos,  tornando  um mero 

exemplo de aplicação da teoria dos conjuntos e da álgebra vetorial. Procurou-se justificar essa 

nova orientação, não somente pela aplicabilidade da Aritmética à Física, à Química e outras, 

mas também pelo valor cultural do estudo do número.

Numa síntese, Kaleff (19945, apud ALVES, 2004, p.32) temos:

A Geometria Euclidiana foi praticamente excluída dos programas escolares e 

também dos cursos de formação de professores de primeiro e segundo graus, 

com  conseqüências  que  se  fazem  sentir  até  hoje.  Em muitas  escolas  de 

primeiro  grau,  o  ensino  da  Geometria  não  só  é  confundido  com  o  do 

Desenho  Geométrico,  como  também  as  suas  aulas  são  ministradas 

separadamente das de Matemática. Como conseqüência desta separação, não 

são professores com formação em Matemática que, na maioria das vezes, 

ministram as aulas de Geometria, porém outros profissionais cuja formação 

pode não ser adequada à tarefa em questão.

Para piorar ainda mais, muitas Secretarias Educacionais, municipais ou estaduais, 

retiraram dos currículos a disciplina de Desenho Geométrico, e assim os tópicos de Geometria, 

que pouco já eram discutidos em sala, tornaram-se inexistentes. 

Atualmente,  após movimentos de pesquisadores da Educação Matemática,  estão 

havendo algumas mudanças,  ainda diminutas,  com relação ao currículo de Matemática e a 

inserção da Geometria com importância destacada. Basta verificarmos os Livros Didáticos que 

estão apresentando os temas geométricos alternadamente com temas algébricos, não mais os 

deixando para o final do livro conforme apresentavam anteriormente. 
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C) O Livro didático de Matemática

Parece  evidente  que  entre  os  materiais  didáticos  utilizados  pela  escola,  o  livro 

didático é o que mais diretamente influencia a aprendizagem, pois este recurso é a fonte de 

informação, talvez única, para o professor e o aluno. É fácil entender então a necessidade que 

professores têm em utilizar os livros didáticos, pois os mesmos são um recurso de fácil alcance. 

Sendo assim, a maneira como os conteúdos são organizados nos livros didáticos certamente será 

a  usada  pelo  professor.  Segundo se  lê  em Freitas  (1999),  o  livro  didático,  não  serve  aos 

professores como simples fio condutor de seus trabalhos, ou seja, como um instrumento auxiliar 

para conduzir o processo de ensino e transmissão do conhecimento, mas como um modelo-

padrão.

O  que  percebemos  na  prática,  como  professor,  é  que  os  Livros  Didáticos  de 

Matemática,  na  maioria  das  vezes  tratam  a  Geometria  como  se  fosse  um  dicionário  de 

definições e de inúmeras propriedades que são apresentadas como fatos, sem buscar argumentos 

que expliquem o porquê das relações.  Iniciando com definições acompanhadas de desenhos 

bem  particulares,  os  ditos  desenhos  prototípicos,  por  exemplo,  os  quadrados  com  lados 

paralelos às bordas da folha de papel, alturas em triângulos sempre acutângulos, etc. Isto leva os 

alunos a tê-los como únicos representantes desses objetos, de modo que a posição relativa do 

desenho ou um traçado particular passa a caracterizar o objeto geométrico, quer no aspecto 

conceitual como no aspecto figural, e não consegue reconhecer estes mesmos objetos quando 

apresentados em outra posição.

Castelnuovo (apud MISKULIN,1994), num estudo em busca de entender a “aversão 

universal”  que  a  Matemática  desperta,  optou  por  um  caminho  histórico  do  Ensino  da 

Matemática a partir de documentos que retratavam métodos de seu ensino. Tentando encontrar 

os  “ramos”  que  pudessem  unificar  os  países,  no  que  diz  respeito  à  “incompreensão  da 

Matemática”,  nada  encontrou  na  Álgebra  e  na  Aritmética,  mas  com relação  à  Geometria 

verificou que quando o ensino era somente em colégios religiosos para poucos, o ensino da 

Geometria era realizado de acordo com “Os Elementos de Euclides”, pois era a única obra a que 

tinham acesso. Entretanto, destaca que Euclides não havia escrito sua obra com a finalidade de 

uso nas escolas.

Ainda segundo Castelnuovo (apud Miskulin 1994), Alex Claude Clairaut, em 1741, 

no prefácio  de seu livro  “Os Elementos  de Geometria”  enfatiza  que é  impossível  que um 
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estudante iniciante  no processo educativo possa compreender  “Os Elementos de Euclides”, 

devido à demasiada axiomatização e abstração inerentes a ele. 

Essas características de abstração e axiomatização sempre estiveram presentes nos 

livros de Matemática, especialmente no tratamento dos temas geométricos. Talvez essa seja 

umas das causas geradoras do descaso no ensino de Geometria e do tédio dos alunos pelo 

ensino de Matemática. Claro que o estudo matemático deve ter como principal meta o estágio 

de abstração, porém entendemos que nas séries iniciais, a Geometria deve ser apresentada de 

forma mais atrativa. 

3.2.3  A Importância do Ensino da Geometria

Depois de termos apresentado algumas considerações sobre o ensino da Geometria 

questionamos:  Por  que ensinar Geometria?  Qual  a importância  em aprender-se Geometria? 

Talvez a resposta mais imediata fosse: a Geometria está em toda parte, visto que lidamos em 

nosso dia-a-dia com idéias de paralelismo, congruência, semelhança, medição, simetria, área, 

volume e muitas outras. É claro que os aspectos utilitários da Geometria são importantes, mas 

para Fonseca (2002)

é possível e desejável, todavia, que o argumento da utilização da Geometria 

na  vida  cotidiana,  profissional  ou  escolar  permita  e  desencadeie  o 

reconhecimento  de que sua  importância  ultrapasse  esse  seu  uso  imediato 

para ligar-se a aspectos mais formativos (p. 92) 

Em relação a potencialidade da Geometria , Freudenthal ( 19737,apud FONSECA, 

et al, 2002) expressa:

A Geometria é uma das melhores oportunidades que existem para aprender 

como matematizar  a realidade.  É uma oportunidade de fazer descobertas, 

como muitos exemplos mostrarão. Com certeza, os números são também um 

domínio  aberto  às  investigações,  e  pode-se  aprender  a  pensar  através  da 

realização de cálculos, mas as descobertas feitas pelos próprios olhos e mãos 

são mais surpreendentes e convincentes. Até que possam de algum modo ser 

dispensadas as formas no espaço são um guia insubstituível para pesquisa e a 

descoberta. (p. 92-93).
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Muitos autores, como Pavanello (1995), apontam a Geometria como sendo o ramo 

da Matemática mais adequado para o desenvolvimento de capacidades intelectuais, tais como a 

percepção espacial, a criatividade, o raciocínio hipotético-dedutivo. Destaca ainda a autora que 

não se pode negar que

a Geometria oferece um maior número de situações nas quais o aluno pode 

exercitar sua criatividade ao interagir com as propriedades dos objetos, ao 

manipular e construir figuras, ao observar suas características, compará-las, 

associá-las de diferentes modos, ao conceber maneiras de representá-las.

Também segundo Deguire (1994,) é possível citar muitas razões para que se estude 

Geometria nas séries iniciais e de Ensino Médio. Uma delas é a oportunidade que a Geometria 

oferece de “ensinar a resolver problemas” e “ensinar para resolver problemas”,

 

...ensinar  a  resolver  problemas ultrapassa  a mera  resolução de problemas 

para incluir  a  reflexão  sobre  processos  de  resolução,  objetivando  coligir 

estratégias de resolução de problemas que poderão ser úteis posteriormente; 

ensinar  para  resolver problemas  envolve  o  ensino  do  conteúdo  de  uma 

maneira  significativa,  de  modo  que passe  a  ser  utilizado  em  outros 

problemas  e  aprendizados.  Uma  maneira,  pelo menos,  de  ensinar  para 

resolver problemas consiste em desenvolver o conteúdo a partir de episódios 

de resolução de problemas. (DEGUIRE, 1994, p. 73).

Para  nós  fica  evidente  que  quando  o  professor  trabalha  com  resolução  de 

problemas,  propicia  uma  motivação  aos  alunos  e  não  uma  passividade  promovida  pelos 

problemas do tipo siga o modelo.

Segundo Balomenos  et  al  (1994),  são  cada  vez  maiores  os  indícios  de  que  as 

dificuldades de nossos alunos em cálculo devem-se a uma formação deficiente em Geometria. 

Os autores sugerem que se amplie o papel da geometria na escola, pois seu estudo propiciará a 

prontidão para o cálculo e desenvolverá a visualização espacial. 

Para Búrigo (1994), existem algumas motivações para o ensino da Geometria. Em 

primeiro lugar por desenvolver a  representação do espaço físico  (vivenciado ou imaginado) 

num trabalho com outras disciplinas como Geografia, Educação Física, Física e Desenho em 

atividades como: interpretar e construir mapas, desenhos, plantas, maquetes; - desenvolver a 

noção  topológica  envolvendo  fronteira,  exterior,  cruzamento;  perceber  e  adotar  diferentes 
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pontos de vista e estratégias na representação do espaço. Num segundo conjunto de motivações, 

de desenvolver a capacidade, na atividade concreta e mental, de classificar, comparar e operar 

figuras e sólidos:  recortar,  compor,  decompor,  dobrar,  encaixar,  montar e desmontar,  rodar, 

transladar,  ampliar,  reduzir,  deformar,  projetar,  estabelecendo  relações  de  congruência, 

semelhança, equivalência,  entre outras. Enfatiza-se assim a importância de atividades como: 

quebra  cabeças,  caleidoscópios,  construção  de  sólidos  e  maquetes  e  outros.  Um  terceiro 

conjunto de motivações,  segundo a autora,  está relacionada à  representação geométrica  de 

conceitos  ou  fatos  aritméticos  e  algébricos  e,  especialmente,  de  operações  e problemas 

envolvendo  grandezas  contínuas.  Assim  “a  introdução  dos  números  racionais (frações, 

decimais, porcentagens) começa a fazer sentido no ensino fundamental a partir do estudo das 

medidas em geometria”.

Outra motivação para o estudo da Geometria, destacada por Búrigo, é a construção 

da  proporcionalidade  em  contextos  geométricos  (frações  de  áreas  e  volumes,  escalas, 

semelhanças),  questionando  aos  alunos,  por  exemplo,  o  que  ocorre  com  a  área  quando 

duplicamos a altura de um triângulo? E quando duplicamos a altura e a base?

Notamos  assim  que  na  Geometria  temos  a  possibilidade  de  contextualizar  os 

conteúdos,  uma vez que o aluno pode perceber  e  valorizar  sua presença em elementos  da 

natureza  e  em criações  do  homem.  Isso  pode  contribuir  para  uma maior  significação  dos 

conceitos aprendidos.

Chegamos ao século XXI e ao anseio de pesquisadores e docentes de repensar o 

ensino da Geometria e o papel que lhe cabe no ensino de Matemática. Para Fainguelernt (1997):

O renascimento e a reformulação do ensino de Geometria, não são apenas 

uma  questão  didático-pedagógica,  é  também  epistemológica  e  social.  A 

Geometria  exige  do  aprendiz  uma maneira  específica  de  raciocinar,  uma 

maneira de explorar e descobrir (FAINGUELERNT, 1997,p. 47).

Diante toda essa problemática do ensino/aprendizagem de Geometria na Educação 

Básica, cabe então perguntar: será que os recursos da tecnologia não poderão ser utilizados 

como elementos de auxílio à aprendizagem geométrica? Com o auxílio dos computadores os 

alunos não se sentirão mais atraídos para estudar Geometria? Como usar a tecnologia para 

facilitação da aprendizagem geométrica?

Como nosso trabalho analisa o uso em sala de aula de um Objeto de Aprendizagem 

sobre Geometria, verificando a construção de significados pelos estudantes a seguir trataremos 
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da Teoria da Aprendizagem Significativa. Na seqüência, discutiremos a construção do Objeto 

de Aprendizagem e, por fim, daremos algumas respostas para os questionamentos apresentados 

acima. 

3.3  A Aprendizagem Significativa

Atualmente,  tornou-se comum o uso do termo “aprendizagem significativa”  em 

pesquisas na área educacional voltadas para a aprendizagem escolar. Mas nos parece que esse 

termo está sendo utilizado de forma banalizada, sem se fazer referência ao real significado do 

conceito,  sem  sequer  se  fazer  um  estudo  teórico  tomando  como  suporte  os  autores  que 

desenvolveram a Teoria da Aprendizagem Significativa.

Sobre isto,  Coll  (2002)  nos  alerta  que o uso indiscriminado da importância  da 

aprendizagem significativa, como elemento-chave da educação escolar, sem se fazer um estudo 

aprofundado  dessa  teoria,  pode  ser  um  tanto  enganoso.  É  pertinente  analisarmos  as 

considerações abaixo, do mesmo autor:

Com  efeito,  a  sua  utilização  a  partir  de  enfoques  e  colocações 
psicopedagógicas  relativamente  díspares,  longe  de  representar  uma 
unanimidade conceitual,  cobre, isto sim, concepções distintas nem sempre 
compatíveis  sobre  a  aprendizagem  escolar  e  a  maneira  de  exercer  a 
influência  educacional.  A  polissemia  do  conceito,  diversidade  de 
significações que tem ido se acumulando, explica, em grande parte, o seu 
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atrativo  e  a  sua  utilização  generalizada  e  obriga,  ao mesmo tempo,  a  se 
manter uma prudente reserva (COLL, 2002, p.147).

Assim, é necessário que façamos uma análise profunda sobre o que realmente é a 

Teoria da Aprendizagem Significativa para que não caiamos nos erros de muitos quando, sem 

qualquer reflexão teórica, usam em pesquisas esse termo, como se fora objeto de milagre e 

conseqüente cura para todos os males do ensino-aprendizagem. 

A aprendizagem significativa, que é o conceito central da teoria de Ausubel (1968) 

e que foi aprofundada pelo próprio Ausubel,  Novak e Hanesian (1980),  é definida como a 

aprendizagem que ocorre quando as idéias novas estão ligadas a informações ou conceitos já 

existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Ou seja, a aprendizagem significativa só ocorrerá 

quando uma nova informação relaciona-se, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, 

a um aspecto da base de formação conceitual do educando. Nesse processo a nova informação 

interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel chama de “conceito 

subsunçor” existente na estrutura cognitiva de quem aprende. 

No  entanto,  deve-se  frisar  que  a  aprendizagem significativa caracteriza-se  pela 

interação de uma informação a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do sujeito, não a 

qualquer aspecto. Uma informação é aprendida de forma  significativa, quando se relaciona a 

outras idéias, conceitos ou proposições relevantes e inclusivos, que estejam claros e disponíveis 

na mente do indivíduo e funcionem como âncoras. 

A proposição de uma hierarquia na organização cognitiva do indivíduo é de suma 

importância,  quando  se  trata  da  aprendizagem de  conceitos  científicos,  uma  vez  que  o 

conhecimento científico é constituído por uma rede de conceitos e proposições, formando uma 

verdadeira  teia  de  relações.  Compreendendo  o  ensino/aprendizagem  como  uma  rede  de 

conhecimentos,  de  acordo  com  as  idéias  de  Azevedo  (2001),  podemos  dizer,  de  forma 

metafórica, que os saberes existentes na estrutura cognitiva do educando, estão postos como 

uma “rede”,  sempre inacabada, com nós atados e nós desatados. Os fios soltos oferecem a 

possibilidade  contínua  para  a  ligação  com outros  fios  novos,  enquanto  que  os  amarrados 

poderão ser desatados a partir das novas informações para que haja a expansão da rede. Nessa 

concepção, os fios já existentes que se ligam aos novos funcionam como ancoradouros, bases, 

suportes para que novas malhas sejam tecidas e novas aprendizagens sejam adquiridas.

Quando uma informação não é aprendida de forma  significativa, quando não há 

“fios”  na  rede  cognitiva  de  conhecimentos  do  aprendiz,  então ela  é  aprendida  de  forma 

mecânica.  Ao  contrário  da  aprendizagem significativa,  nesse  tipo  de  aprendizagem,  as 
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informações  são  aprendidas praticamente sem interagir com informações relevantes presentes 

na teia de saberes. Desse modo a nova informação é armazenada de maneira arbitrária e literal.  

         No entanto, de acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1980), não há oposição 

entre a aprendizagem mecânica e a significativa, elas representam na verdade um continuum. 

Segundo ele, a  aprendizagem mecânica é inevitável no caso de conceitos inteiramente novos 

para o aluno,  mas posteriormente ela  se transformará em  significativa.  Por exemplo,  ao se 

apresentar ao aluno o conceito de área, ele só terá sentido, à medida que ele for relacionado 

com alguma idéia relevante, que esteja clara e organizada na sua estrutura  cognitiva. Caso 

contrário,  a  princípio  será  armazenado de forma mecânica.  O conhecimento anterior  sobre 

medidas  de  comprimento,  unidades  de  medida  de  comprimento,  entre  outros,  facilitarão  a 

construção do conceito de “área”, uma vez que podem funcionar como ancoradouros para o 

novo conceito. 

         Somente no decorrer  do tempo,  com a aquisição  das  “idéias  âncoras” é  que o 

conceito passará a ter significado para o aluno. Objetivando acelerar este processo, Ausubel, 

Novak e Hanesian (1980) sugerem a modificação da estrutura cognitiva do aluno através do uso 

de organizadores prévios. Caso os conhecimentos preexistentes não possuam idéias que possam 

atuar  como  subsunçores  para  a  nova  aprendizagem,  Ausubel,  Novak  e  Hanesian,  (1980) 

recomendam  o  uso  de  organizadores  prévios,  isto  é,  um  conteúdo,  de  maior  nível  de 

generalidade  do  que  aquele  que  será  aprendido,  que  relaciona  idéias  contidas  na  estrutura 

cognitiva e idéias contidas na tarefa de aprendizagem. Este conteúdo deve ser estudado antes do 

aluno realizar a tarefa de aprendizagem em questão, e tem o intuito de servir como elo entre o 

que ele já sabe e o que deseja saber, de maneira a evitar a aprendizagem mecânica e garantir a 

aprendizagem significativa.  A estrutura cognitiva pode ser modificada de forma substantiva 

(por meio do uso de conceitos mais inclusivos ou de maior poder explanatório, adequadamente 

organizados)  e  de  forma  programática  (pelo  emprego  de  princípios  de  seqüenciação  de 

conteúdo, estratégias de fornecimento de feedback, entre outros.) 

Ausubel,  Novak e  Hanesian  (1980)  salientam que  a  aprendizagem significativa 

apresenta quatro grandes vantagens sobre a aprendizagem por memorização ou mecânica:

1. Os conhecimentos adquiridos significativamente ficam retidos por um período maior de 

tempo;

2. As informações  assimiladas  resultam num aumento da diferenciação  das  idéias  que 

serviram de “âncoras”, aumentando, assim, a capacidade de uma maior facilitação da 

subseqüente aprendizagem de materiais relacionados;
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3. As informações que não são recordadas (são esquecidas) após ter ocorrido a assimilação 

ainda deixam um efeito residual no conceito assimilado e, na verdade em todo o quadro 

de conceitos relacionados;

4. As  informações  apreendidas  significativamente  podem  ser  aplicadas  em  enorme 

variedade de novos problemas e contextos.  

Essas quatro características “vantajosas” da aprendizagem significativa em relação 

à automática são de fato, a nosso ver, o diferenciador em termos de aprendizagem pois, se 

analisarmos cuidadosamente, perceberemos que grande parte do que temos posto atualmente 

nos  sistemas  de  escolares  não  apresentam relações  com  essas  idéias.   Muitas  vezes,  nas 

atividades  de ensino,  em particular  no campo da Matemática,  exige-se dos  estudantes  que 

aprendam uma gama de conceitos que não lhe são familiares, sem que antes tenham adquirido 

um  corpo  adequado  de  subordinadores  relevantes  em nível  adequado  de  inclusividade.  É 

possível, em muitos casos, que os alunos possuam essas idéias de base mas elas não estejam 

ativadas.  Caberia  então ao professor,  por  meio de uma estrutura de organizadores  prévios, 

descobrir esses conhecimentos âncoras, ativá-los e, a partir disso, ensinar o novo tema.

Segundo Moreira (2006), os conhecimentos âncoras ou “subsunçores” podem ser 

conceitos,  idéias,  proposições  já  existentes  na  estrutura  cognitiva,  capazes  de  servir  de 

“ancoradouro” a um novo conhecimento de modo que este adquira, assim, significado para o 

aprendiz. Ou seja, para introdução do tema “perímetro de um polígono”, por exemplo, seria 

importante  que  o  aluno  já  tivesse  na  sua  estrutura  cognitiva  os  conceitos  de  polígono, 

segmentos de reta, medida, unidades de medida ou mesmo proposições sobre esses temas. Com 

isso, a idéia de perímetro seria “bem recebida” e teria significado. No caso do aluno não possuir 

tais subsunçores caberia então, ao professor, antes de tratar do tema novo, enfocar tais idéias 

deixando o novo conteúdo para uma etapa seguinte. Há ainda a possibilidade de o aluno possuir 

os subsunçores, mas estes não se apresentarem ativos em sua estrutura cognitiva. Esse caso 

geraria  um trabalho  com organizadores  prévios  para  preparar  ou  ativar  os  conhecimentos 

prévios já existentes. 

Mas, se o significado é um resultado da ocorrência da aprendizagem significativa e 

esta, por sua vez, implica na preexistência de significados, cabe nos perguntar então: como se 

inicia  o  processo?  De que  formas são  adquiridos  os  significados  iniciais  que  permitirão  a 

ocorrência da aprendizagem significativa e a aquisição de novos significados? Sobre isto, as 

reflexões abaixo são esclarecedoras:
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A aquisição de significados para signos ou símbolos de conceitos ocorre de 
maneira  gradual  e  indiossincrática  em  cada  indivíduo.  Em  crianças 
pequenas,  conceitos  são  adquiridos,  principalmente,  pelo  processo  de 
formação de conceitos, o qual é um tipo de aprendizagem por descoberta, 
envolvendo geração e testagem de hipóteses bem como generalizações,  a 
partir de instâncias especificas. Porém ao atingir a idade escolar, a maioria 
das  crianças  já  possui  um  grupo  adequado  de  conceitos  que  permite  a 
ocorrência da aprendizagem significativa por recepção. (MOREIRA, 2006, 
p.21)

A partir desse pensamento, podemos inferir que um aluno de sétimo ou oitavo ano 

ao ter contato com um novo tema de estudos da Matemática, por exemplo, o conjunto dos 

números inteiros, já deveria possui subsunçores que serviriam para dar significado a esse novo 

tema.  Porém,  cabe  ressaltar  outro  fator  importante  que  é  abordado  na  teoria  de  Ausubel, 

conforme Moreira (2006): 

Uma vez que significados iniciais são estabelecidos para signos ou símbolos 
de  conceitos,  através  do  processo  de  formação  de  conceitos,  novas 
aprendizagens significativas darão significados adicionais a esses signos ou 
símbolos,  e  novas  relações,  entre  os  conceitos  anteriormente  adquiridos, 
serão estabelecidas. (p.22)

Ou seja, a partir da relação que será caracterizada entre os conhecimentos novos e 

os conhecimentos prévios ou subsunçores existentes na estrutura cognitiva do aluno, os saberes 

“antigos”  serão re-modelados  ou re-significados  e  se  tornarão  mais  importantes  ainda para 

atuarem como subsunçores  ou  conhecimentos  prévios,  dando significado para  o  estudo de 

novos temas. 

Para entendermos com maior ênfase essa configuração analisemos um exemplo: 

consideremos que a um aluno seja apresentado, como novo tema de estudos, “inclinação de uma 

reta em relação ao eixo x”. Ora, um dos fatores que contribuíram para que ocorra aprendizagem 

significativa  é  que  ele  possua  em sua  estrutura  cognitiva  conhecimentos  que  atuem como 

subsunçores para a compreensão do novo tema. Neste caso, entre outros destacaríamos como 

importantes: o que é um ângulo, a tangente do ângulo, a idéia de  reta, as posições relativas 

entre retas. A partir da aprendizagem do novo tema, “inclinação de uma reta em relação ao eixo 

x”, os conhecimentos prévios passarão por uma re-significação com ampliações de conceitos, 

novas relações e tanto o novo assunto como os anteriores constituirão nova base de subsunçores 

para novos temas.

3.3.1  Tipos de Aprendizagens
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De um modo geral, Ausubel, Novak e Hanesian (1980) apresentaram em sua teoria 

dois tipos básicos de aprendizagem, a aprendizagem por recepção e por descoberta. Para esses 

autores,  ambas  podem ser  mecânicas  ou  significativas.  A figura  5  apresenta  um esquema 

gráfico para ilustrar os tipos de aprendizagens significativas definidas pela teoria de Ausubel, 

Novak e Hanesian (1980).

De acordo com a teoria  apresentada por  Ausubel,  Novak e  Hanesian (1980),  a 

aprendizagem por recepção, seja ela mecânica ou significativa, realiza-se quando:

...todo conteúdo daquilo que vai ser aprendido é apresentado ao aluno sob a 
forma  final.  A  tarefa  de  aprendizagem  não  envolve  qualquer  descoberta 
independente por parte do estudante. Do aluno exige-se somente internalizar 
ou  incorporar  o  material  (uma  lista  de  sílabas  sem  sentido  ou  adjetivos 
emparelhados; um poema ou um teorema geométrico) que é apresentado de 
forma  a  tornar-se  acessível  ou  reproduzível  em  alguma  ocasião  futura. 
(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p.20).

Figura 5: Tipos de Aprendizagens, segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980)

Para entendermos melhor a aprendizagem por recepção analisemos, no estudo da 

Geometria, a seguinte propriedade: (P1) A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer 

polígono é  dada pela  expressão  )º360.180( −° n ,  onde n representa  o  número de lados  ou 

vértices do polígono. Se o professor, ao tratar da soma das medidas dos ângulos internos de 

polígonos,  apresentar  de  imediato  essa  propriedade,  sob  seu  aspecto  final,  acabada,  estará 

exigindo do aluno apenas a internalização, para que este possa utilizar aplicando-a na resolução 
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de exercícios.  Desse modo, o aluno a utilizará apenas como algoritmo. É esse modelo que 

denominamos de aprendizagem por recepção. 

Esse tipo de aprendizagem é o que mais se observa atualmente em nosso sistema de 

ensino. Na sala de aula, no processo de ensino e aprendizagem de Matemática, os professores 

tendem  a  promover  esse  modelo  de  aprendizagem.  Assim,  os  conceitos  matemáticos 

estabelecidos na literatura específica são apresentados para os alunos em sua forma final e 

acabada, fato que não contribui para que eles construam seus conhecimentos. Há indícios de 

que, da forma como está posto, esse modelo tem se cristalizado como uma aprendizagem por 

recepção mecânica. Observa-se no trecho citado anteriormente que os autores referem-se dentre 

vários exemplos também a um teorema geométrico, neste caso um conteúdo matemático a ser 

incorporado na estrutura cognitiva dos aprendizes por meio da aprendizagem por recepção, que 

poderá ocorrer na forma mecânica ou significativa.  Mecânica, quando é exigido do aprendiz 

apenas internalização, sem nenhum significado. No segundo caso, ou seja, na  aprendizagem 

por recepção significativa,  segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), “a tarefa ou matéria 

potencialmente significativa é compreendida ou tornada significativa durante o processo de 

internalização”.  Ainda  referente  ao  exemplo  considerado  sobre  a  propriedade  P1,  e 

considerando que  a  mesma fosse  apresentada  pelo  docente  de  modo  acabado,  para  que  a 

aprendizagem  se  tornasse  significativa  e  não  mecânica,  seria  necessário  que  o  aluno 

internalizasse aquela aprendizagem. Concordamos com Tavares (2003), quando salienta que 

podemos ter uma aprendizagem receptiva significativa em uma sala de aula convencional, onde 

se usam recursos tradicionais tais como giz e quadro-negro, quando existirem condições de o 

aprendiz  transformar  significados  lógicos  de  determinado  conteúdo  potencialmente 

significativo,  em  significados  psicológicos,  em  conhecimento  construído  e  estruturado 

idiossincraticamente.

No que se refere à aprendizagem por  descoberta,  sua  característica principal é o 

descobrimento a partir da ação do sujeito, ele próprio construindo seu conhecimento, ou seja, o 

conteúdo da tarefa que está sendo estudada, não é simplesmente apresentado, mas proporciona-

se  ao  aluno  que  ele  faça  sua  descoberta  e,  assim,  as  observações  e  conclusões  sejam 

incorporadas à sua estrutura cognitiva. Analisando o exemplo considerado sobre a soma das 

medidas dos ângulos internos de polígonos, para que ocorresse aprendizagem por descoberta 

seria necessário que o aluno, a partir  de construções de polígonos e/ou medições dos seus 

ângulos,  chegasse a esse resultado.  Os processos  desenvolvidos  pelo aluno nessa atividade 

poderiam ser diversos. No caso citado ele poderia chegar a tal conclusão verificando que todo 

polígono pode ser decomposto em triângulos e já tendo conhecimento prévio sobre a soma das 
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medidas dos ângulos internos de um triângulo, deduziria a expressão para qualquer polígono. 

Mas,  poderia  também  fazê-lo  a  partir  da  construção  de  diversos  polígonos,  usando  um 

transferidor para medir seus ângulos, deduzir que a partir do acréscimo de um lado a soma 

aumentaria em 180° e com isso chegaria também à propriedade geral. 

 Embora este seja um tipo de aprendizagem que também pode ser mecânica, sua 

prática tem maior ênfase voltada para a aprendizagem significativa. Porém, entendemos que 

esse modelo é pouco explorado no contexto educacional. Um dos motivos pelos quais pouco se 

trabalhe nessa perspectiva de aprendizagem por descoberta, é a quantidade de tempo que esse 

tipo de atividade exige, fato que não deveria ser motivo de justificativa para sua não aplicação.

Na aprendizagem por descoberta,

O  aluno  deve  reagrupar  informações,  integrá-las  à  estrutura  cognitiva 
existente e reorganizar e transformar a combinação integrada, de tal forma 
que dê origem ao produto final desejado ou à descoberta de uma relação 
perdida  entre  meios  e  fins.  Concluída  a  aprendizagem por  descoberta,  o 
conteúdo descoberto torna-se significativo da mesma forma que o conteúdo 
apresentado  torna-se  significativo  na  aprendizagem  por  recepção. 
(AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980, p. 21)

Chamemos a atenção para o fato de que a aprendizagem por descoberta não é, 

necessariamente, significativa nem a aprendizagem por recepção é, obrigatoriamente, mecânica. 

Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980), tanto uma como a outra pode ser significativa ou 

mecânica,  dependendo  da  maneira  como  a  nova  informação  é  armazenada  na  estrutura 

cognitiva. Ainda segundo os autores, não podemos entender que as aprendizagens por recepção 

e  por  descoberta  se  constituem  numa  dicotomia,  podendo  ocorrer  concomitantemente,  na 

mesma tarefa de aprendizagem, e situar-se ao longo de um  continuum,  significado também 

referido ao das aprendizagens significativa e mecânica. A figura 6 apresenta alguns exemplos 

de atividades e como classificá-las com relação aos tipos de aprendizagens, segundo Ausubel, 

Novak e Hanesian (1980). 
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Figura 6 – Aprendizagem receptiva e aprendizagem por descoberta situam-se em diferentes contínuos que 
partem da aprendizagem automática ou da Aprendizagem significativa. (AUSUBEL et al, 1980)

Segundo Moreira (2006), as condições para que ocorra aprendizagem significativa 

são entendidas como o grau de significação que será dado pelo indivíduo ao novo conceito, de 

acordo com os conhecimentos prévios (subsunçores) existentes na sua estrutura cognitiva. Ou 

seja,  é  fundamental  que  o  aprendiz  manifeste  uma disposição  para  relacionar,  de  maneira 

substantiva e não arbitrária, o novo material, e que este tenha o caráter de ser potencialmente 

significativo à estrutura cognitiva do aluno.

Assim, percebemos que outros elementos também são importantes neste processo. 

Não  somente  o  tipo  de  aprendizagem  que  se  esteja  utilizando,  se  por  recepção  ou  por 

descoberta, determinará o resultado final.

3.3.2  A  Predisposição  do  aprendiz  para  a  aprendizagem,  Material 
Potencialmente Significativo e Conhecimentos Prévios.

Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980) a ocorrência da aprendizagem significativa 

pressupõe: disposição por parte do aluno em relacionar o material a ser aprendido de modo 

substantivo e não arbitrário à sua estrutura cognitiva; presença de idéias relevantes na estrutura 

cognitiva  do  aluno  (subsunçores  ou  conhecimentos  prévios);  e  material  potencialmente 

significativo. 

O primeiro pressuposto indica que mesmo havendo uma relação entre o material a 

ser  aprendido  e  os  subsunçores  existentes  na  estrutura  cognitiva  do  aprendiz,  de  forma 

substantiva e não arbitrária, não haverá aprendizagem significativa se for dada ênfase para o 
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processo  de  memorização  das  partes  componentes  do  material  ao  invés  de  entendê-lo 

significativamente.  Ainda  sobre  os  aprendizes,  sujeitos  do  processo  ensino-aprendizagem, 

Ausubel,  Novak  e  Hanesian  (1980)  tomaram  como  base  um  dos  princípios  básicos  da 

Psicologia Cognitiva e afirmaram que é de grande importância o sujeito poder relacionar o 

material de aprendizagem com a estrutura de conhecimentos de que já dispõe. Também são 

necessários  os  conhecimentos  prévios  do  aprendiz,  juntamente  com  uma  motivação  ou 

predisposição fundamental para uma compreensão conceitual do material a ser apresentado. 

A atitude do aluno é de crucial importância para o processo de aprendizagem 
significativa.  O  aluno  deve  manifestar  um  esforço  e  disposição  para 
relacionar  de  maneira  não  arbitraria  o  novo  material  potencialmente 
significativo  à  sua  estrutura  cognitiva.  Significando  que  não  importa  o 
quanto o material seja potencialmente significativo, se o aluno apenas tiver 
interesse  de  “decorar”  a  nova  informação,  não  haverá  a  aprendizagem 
significativa do material. [TAVARES, 2005].

Ausubel,  Novak  e  Hanesian  (1980)  alegam  que  os  estudantes  desenvolvem 

comumente  uma disposição  para  a  aprendizagem automática  em relação  a  uma disciplina 

potencialmente  significativa  pelo  fato  de  apresentarem respostas  substantivamente  corretas, 

mas, carentes de uma correspondência literal com aquelas que lhe foram ensinadas e estas não 

são aceitas pelos professores. Além disso, eles argumentam que:

Uma outra razão é que, devido ao alto nível de ansiedade ou devido a uma 
experiência crônica de fracasso numa determinada disciplina (refletindo, por 
sua vez, uma baixa aptidão ou um ensino inadequado) isso acarreta uma falta 
de confiança em sua capacidade de aprender significativamente e, portanto, 
o  aluno  não  vê  outra  alternativa  senão  a  aprendizagem  automática  para 
torná-lo mais seguro. (Esse fenômeno é muito familiar aos professores de 
matemática,  pois  frequentemente  se  defrontam  com  o  “estado  de 
perplexidade” ou de “ansiedade de seus alunos”) (AUSUBEL; NOVAK; 
HANESIAN, 1980, p.36).

Entendemos que a atitude é fundamental, tanto por parte do aluno como também 

por parte do professor frente à sua prática docente. Estamos adotando como conceito de atitude 

aquele elaborado por Brito (1996), apresentado de forma mais completa aspectos sugeridos pela 

teoria de Ausubel, Novak e Hanesian (1980). Os referidos autores comentam que, recentemente, 

aceitou-se a idéia  de que fatos cognitivos,  bem como afetivos,  podem ser responsáveis por 

efeitos diferentes das atitudes positivas ou negativas sobre a aprendizagem. Também sugerem 

que  tanto  variáveis  motivacionais  quanto  cognitivas  estão  provavelmente  envolvidas  em 

diferentes resultados de aprendizagem.
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O  docente  que  tem  como  objetivo  principal  oferecer  uma  aprendizagem 

significativa  a seus aprendizes  jamais deve desconsiderar  o fator atitude,  dada sua extrema 

relevância. Como salientam Coll et al. (1999), as atitudes, além de conteúdos específicos de 

ensino, impregnam todo o processo educacional e ocupam um papel de destaque em todo ato de 

aprendizagem. É importante ressaltar que os educadores matemáticos também devem ter uma 

atitude positiva em relação ao seu objeto de trabalho, em relação a todos os conteúdos.

Professores  com atitudes  negativas  criam,  freqüentemente,  uma dependência do 

aluno  em relação  a  eles  nos  momentos  de  aprendizagem.  Além disso,  foi observado  que 

professores  com  atitudes  negativas  dirigiam  seus  ensinamentos baseados  em  regras  ou 

memorizações sem significado, não valorizando o raciocínio matemático. Ao contrário disso, 

professores com atitudes positivas em relação à Matemática usam métodos instrucionais que 

promovem uma independência de seus alunos no que diz respeito ao hábito de estudar.

Quanto ao material, esse deverá ser compreendido,  e não somente memorizado, e 

para que isso ocorra, é necessário que exista uma organização conceitual dele, e não apenas 

uma lista arbitrária a ser apresentada aos sujeitos. Segundo esses autores, para um material ser 

compreendido é necessário que esteja inteiramente organizado e tenha uma conexão lógica com 

as  idéias-âncora  existentes  na  estrutura  cognitiva  do  aprendiz.  O material  deve  apresentar 

relação com as idéias especificamente relevantes. São essas características que definem o que se 

denomina de material potencialmente significativo.

Sobre os subsunçores, chamamos a atenção ao fato de que as necessidades de um 

educador são mais concretas. Assim, é importante que se estudem os métodos que podem ser 

empregados para se conhecer ou avaliar os conhecimentos prévios dos alunos e, deste modo, 

como esses conhecimentos podem se relacionar, durante as aulas, com os conceitos que ele 

pretende  apresentar.  Entendemos  que  estas  questões  merecem  tratamentos  diferenciados  e 

cuidadosos. 

Devemos  considerar  que  conhecimentos  prévios  são  construções  pessoais  dos 

aprendizes  e  possuem um significado  idiossincrático.  É  provável  que  esses  conhecimentos 

sejam elaborados  espontaneamente  na  interação  cotidiana  do  sujeito  com o  mundo,  como 

também é importante observar que,  ao se tentar promover uma  aprendizagem significativa,  

além desses fatores discutidos nos parágrafos anteriores, deve-se também considerar a estrutura 

semântica do conteúdo a ser apresentado. No momento de execução das atividades pedagógicas, 

visando o ensino-aprendizagem de algum conteúdo matemático, alguns atributos relevantes do 

conceito de um dado conteúdo específico de Matemática serão retidos e, assim facilitarão a 

recuperação  em  período  posterior,  enquanto  que  outros  apenas  são  memorizados 
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mecanicamente e não formam fortes elos entre o que foi aprendido e o que será visto em aulas 

posteriores.

De  acordo  com  a  teoria  da  aprendizagem  significativa  de  Ausubel,  Novak  e 

Hanesian (1980), a aprendizagem é  significativa  se os atributos relevantes dos conceitos em 

formação ficam retidos na memória do aprendiz e formam uma espécie de ancoragem para a 

formação dos próximos conceitos a serem aprendidos. 

Para estudos de retenção de atributos relevantes de qualquer que seja o conceito 

matemático, é de fundamental importância a codificação semântica,  dado que ao estudar-se 

conteúdos matemáticos como: equações do 1º grau, equações do 2º grau, sistemas de equações, 

inequações, relações métricas no triângulo retângulo, trigonometria,  matrizes,  seqüências,  e 

outros conteúdos,  todos  devem gerar  código  semântico específico para que as informações 

conceituais sobre esses conteúdos sejam armazenadas na memória de longo prazo do aprendiz.

3.3.3  Os Organizadores Prévios, a Diferenciação Progressiva e a 
Reconciliação Integradora. 

Como salientamos no tópico anterior, um dos pré-requisitos necessários para que 

ocorra a aprendizagem significativa, segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), é a existência 

de conhecimentos  prévios  ou subsunçores  na estrutura cognitiva  do aprendiz.  Porém,  nem 

sempre  estes  subsunçores  existem  e,  quando  existem,  nem  sempre  estão  ativados  com 

potencialidade para servir de âncora para o novo tema a ser estudado. Então, o que fazer nesses 

casos? 

Ausubel,  Novak e Hanesian (1980) propuseram o uso de instrumentos que eles 

mesmos denominaram de organizadores prévios (OP) ou antecipatórios, quando o sujeito não 

dispõe de “subsunçores” que ancorem novas aprendizagens, ou quando for constatado que os 

subsunçores existentes em sua estrutura cognitiva não são suficientemente claros e estáveis para 

desempenhar as funções de ancoragem do novo conhecimento.  Esses instrumentos também 

podem servir como ativadores de subsunçores que não estavam sendo usados pelo indivíduo, 

mas que estão presentes na estrutura cognitiva. 

Os OP constituem instrumentos (textos,  trechos  de filmes,  esquemas,  desenhos, 

fotos, pequenas frases afirmativas, perguntas, apresentações em computador, mapas conceituais, 

entre outros) que são apresentados ao aluno em primeiro lugar, em nível de maior abrangência, 

que permitam a integração dos novos conceitos aprendidos. Um organizador prévio prescinde 

de nível de inclusividade e abrangência sobre o conteúdo que será posteriormente apresentado. 
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Esses instrumentos têm a função principal de preencher o espaço entre aquilo que o 

aprendiz já conhece e o que precisa conhecer. Ausubel, Novak e Hanesian (1980) propõem a 

manipulação  deliberada  da  estrutura  cognitiva  do  sujeito  através  do  uso  de  organizadores 

prévios  com a finalidade de prover idéias de esteio ou subsunçores, de modo a favorecer a 

aprendizagem significativa.

Os  organizadores  prévios podem  constituir  importantes  instrumentos  de 

contextualização sócio-cultural, uma vez que criam referentes ao conteúdo.

Ausubel, Novak e Hanesian (1980) consideram que as funções básicas de um OP 

são: 

1. Oferecer uma armação ideativa para a incorporação estável e retenção do 
material mais detalhado e diferenciado que se segue no texto a aprender 
ou na exposição a acompanhar; 

2. Aumentar a discriminalidade entre este último material e idéias similares 
ou ostensivamente conflitantes na estrutura cognitiva;

3. Tornar  evidentes  as  idéias  que  porventura  já  existam  na  estrutura 
cognitiva  e  que  possam  servir  de  esteio  às  novas  aprendizagens, 
potencializando assim a capacidade de aprendizagem do sujeito.

O princípio  da  diferenciação progressiva prevê  a  apresentação  das  idéias  mais 

gerais  ao  aluno  em primeiro  lugar,  para  depois  serem progressivamente  diferenciadas  em 

termos  de  detalhes  e  especificidade.  Essa  idéia  constitui  o  princípio  básico  relativo  ao 

funcionamento de um organizador prévio.

Moreira (1982, p. 42) evidencia que um OP deve apresentar não só a possibilidade 

de diferenciação progressiva como também a reconciliação integradora, princípio que se leva 

em conta quando se explora explicitamente as relações entre idéias, proposições e conceitos, 

apontando  similaridades,  diferenças  significantes  e  reconciliando  inconsistências  reais  e 

aparentes.

A vantagem do uso de um organizador prévio é que o aluno pode se aproveitar de 

uma visão geral do conteúdo, antes que se possa dissecá-lo em seus elementos constitutivos. 

Ausubel considera que os organizadores poderiam facilitar a aprendizagem factual, mais que os 

materiais abstratos que, segundo ele, já conteriam seus próprios organizadores. Destacam-se 

dois tipos principais de organizadores prévios: o expositivo e o comparativo. 

Essas  duas  classes  de  organizadores  contemplariam os  dois  principais  aspectos 

relacionados  à  aprendizagem  escolar,  a  aprendizagem  que  decorre  da  relação  tradicional 

professor/aluno mediada pela linguagem, e aquela  que privilegia  um importante aspecto da 

aprendizagem humana que é a aprendizagem através da comparação. 
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• Organizadores expositivos

Ausubel,  Novak e  Hanesian  (1980)  propõem o uso de um organizador  do tipo 

“expositivo” quando o novo assunto ou conteúdo se tratar de um tema totalmente desconhecido 

para  os  alunos.  Esses  organizadores  teriam  uma  relação  de  superordenação  com  o  novo 

conhecimento a ser aprendido. É o caso, por exemplo, de um aluno que vai estudar “áreas de 

polígonos” mas não dispõe de conhecimentos prévios claros que sirvam de âncora para tal 

estudo. Assim, o professor poderá começar com uma atividade mais abrangente sobre áreas, 

envolvendo o cálculo de áreas de terrenos ou da sala, ou da planta de uma casa, entre outros. A 

vantagem do uso de um OP é que o aprendiz pode ser favorecido por uma visão geral  do 

conteúdo, antes do detalhamento dos seus elementos constitutivos.

• Organizadores comparativos 

Caso o conteúdo seja familiar  ao aluno, o uso de organizadores “comparativos” 

pode ser eficiente no propósito de integrar os novos conceitos ou proposições com os conceitos 

similares presentes na mente do sujeito, ou então poderão aumentar a discriminalização entre as 

idéias novas e as existentes, que são essencialmente diferentes, mas que podem causar alguma 

confusão.

Esses OP serão utilizados  quando o aluno dispõe de idéias  claras  e disponíveis 

sobre o assunto a ser tratado. Neste sentido, o organizador prévio tem a função de ressaltar as 

semelhanças  e  diferenças  que existem entre  o conteúdo a  ser  aprendido e aquele  que está 

disponível na mente do aluno. 

Os organizadores prévios funcionam como agentes facilitadores da aprendizagem, 

criando uma “ponte cognitiva” entre o que aluno já sabe, com aquilo que ele precisa saber. 

Segundo os princípios ausubelianos, os OP devem situar-se em nível mais elevado 

de abstração e generalidade da matéria de ensino, de modo a permitir o maior grau possível de 

inclusividade, e deve ser apresentado antes do conteúdo propriamente dito. Desse modo, esses 

instrumentos  são  denominados  pelo  próprio  Ausubel  também  como  organizadores 

antecipatórios.

 A escolha de um organizador prévio requer cuidados especiais de modo que esse 

apresente as seguintes características:

 que esteja em um nível compatível ao desenvolvimento do grupo;
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 que apresente um nível de abrangência de conhecimentos que sirvam de arcabouço 

(contexto) ao conteúdo que será aprendido;

 que o assunto apresentado tenha relação com algum conhecimento já presente na 

estrutura cognitiva do aluno ou que ele tenha contato através dos inúmeros meios de 

comunicação de massa;

 que o modo de apresentação seja o mais organizado e claro possível.

3.3.4  Tipos de Aprendizagens Significativas

Na teoria de Ausubel, Novak e Hanesian (1980), é apresentada uma subdivisão da 

aprendizagem significativa em três tipos básicos de aprendizagens. Conforme os autores essas 

aprendizagens são: a) representacional; b) de conceitos; c) proposicional. 

De  acordo  com  Ausubel,  Novak  e  Hanesian  (1980),  a  aprendizagem 

representacional é o tipo mais básico de aprendizagem significativa. Esse tipo de aprendizagem 

geralmente irá condicionar todos os outros aprendizados significativos e é nela que se aprendem 

os significados de símbolos particulares ou o que eles representam. Quando um aprendiz está 

ainda em fase primitiva de desenvolvimento, o que um certo símbolo representa ou significa é, 

a princípio, alguma coisa desconhecida para ele, algo que ele terá que aprender. Observa-se, 

nesse caso, a ocorrência de uma aprendizagem representacional, ou seja, o processo utilizado 

para esse aprendizado. Nesse momento, as novas palavras passam a significar para o aprendiz 

as mesmas coisas que os referentes, e remetem ao mesmo conteúdo significativo diferenciado. 

Pode-se  dizer  que  nomear,  classificar  e  definir  funções  são  exemplos  de  aprendizagem 

representacional. 

Na  aprendizagem  de  conceitos,  para  Ausubel,  Novak  e  Hanesian  (1980),  as 

unidades genéricas ou idéias categóricas são também representadas por símbolos específicos, 

com a exceção do caso de aprendizes  muito novos,  as palavras  se  combinam para formar 

sentenças  e  constituir  proposições  que  representam realmente  conceitos,  e  não  objetos  ou 

situações. É importante chamar a atenção sobre a formação de conceitos e a aprendizagem 

representacional,  pois os conceitos, assim como objetos ou situações, são representados por 

palavras ou nomes. Aprender qual o conceito representado por um certo significante novo, ou 

aprender que o novo significante tem o mesmo significado do conceito é o tipo mais complexo 

da aprendizagem representacional.
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O processo de formação de conceitos geralmente é acompanhado por uma forma de 

aprendizagem representacional, na qual o novo conceito adquirido tem o mesmo significado 

que o do significante que o representa. 

Em  relação  à  aprendizagem  proposicional,  pode-se  dizer  que  se  refere  ao 

significado  de  idéias  expressas  por  grupos  de  palavras  combinadas  em  proposições  ou 

sentenças. Durante a aprendizagem proposicional,  a atividade de aprendizagem significativa 

não é apenas o aprendizado do que representam as palavras isoladamente, ou a combinação das 

mesmas.  Esse  tipo de  aprendizagem,  antes  de qualquer  coisa,  refere-se ao aprendizado do 

significado  de  novas  idéias  expressas  de forma  proposicional.  Em  comparação  com  a 

aprendizagem representacional, a aprendizagem proposicional não tem como objetivo aprender 

proposição de equivalência representacional, mas sim aprender o significado de proposições 

verbais,  que expressam idéias  diferentes daquelas da equivalência  proposicional.  Em outras 

palavras,  o  significado  da  proposição  não  é  apenas  a  soma dos  significados  das  palavras 

componentes. 

De acordo com a teoria de Ausubel, Novak e Hanesian (1980), na aprendizagem de 

conceitos ou proposicional a relação pode ser: subordinativa, superordenada ou combinatória. 

A relação subordinativa ainda pode ser subdividida em derivativa ou correlativa. 

Figura 7: Classificação da aprendizagem de conceitos e proposicional quanto à relação

Na aprendizagem subordinativa derivativa,  a  informação nova  N’  está  ligada  a 

idéia superordenada N, e representa um outro exemplo ou extensão N. Os atributos essenciais 

do conceito N não sofreram alterações, mas os novos exemplos são considerados relevantes.

Na  aprendizagem subordinativa correlativa, a nova informação  M’  está ligada a 

idéia M, mas não é uma extensão, modificação ou qualificação de M. Os atributos essenciais do 
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conceito  subordinativo  podem  ser  ampliados  ou  modificados  com  a  nova  subordinação 

correlativa.

Durante a  aprendizagem superordenada,  as idéias estabelecidas  AAA n

,,

2

,

1
,...,, , 

são consideradas como exemplos mais específicos da nova idéia A, e passam a associar-se a A. 

A idéia superordenada A é definida por um novo conjunto de atributos essenciais que abrangem 

as idéias subordinativas.

No momento de ocorrência da aprendizagem combinatória, a nova idéia A’ é vista 

como  relacionada  às  idéias  existentes  A1,  A2,  A3,...An,,  mas  não  é  abrangente  e  nem mais 

específica do que as idéias  A1, A2,  A3,...An.  Neste caso, considera-se que a nova idéia  A’  tem 

atributos essenciais em comum com as idéias pré-existentes.

3.3.5  A Aquisição, o uso de Conceitos e a Aprendizagem Significativa.  

Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), a aquisição de conceitos se subdivide 

em formação de conceitos, que ocorre geralmente em crianças com idade para fase pré-escolar, 

e assimilação de conceitos, predominantemente em crianças e adolescentes na idade escolar, ou 

seja, em todo o período dos Ensinos Fundamental e Médio, e em adultos também envolvidos 

com o ambiente escolar, especificamente com a aprendizagem de conceitos. No decorrer do 

processo  de  assimilação  de  conceitos,  os  aprendizes  entram em contato  com os  atributos 

essenciais de novos conceitos e relacionam estes atributos a idéias relevantes estabelecidas em 

sua estrutura cognitiva.

Grande  parte  da  aprendizagem  que  ocorre  em  ambientes  escolares  envolve  o 

desenvolvimento  e  elaboração  dos  significados  de  conceitos,  que  são  de  um modo  geral, 

definidos como objetos, eventos, situações ou propriedades que possuem atributos essenciais 

comuns e são designados,  nas diferentes culturas,  por símbolos ou signos aceitos. Conceito 

pode  ser  definido  como informação ordenada  a  respeito  de  propriedades  de  uma ou mais 

objetos, eventos e processos, que formam qualquer coisa particular ou classe de coisas capaz de 

ser diferenciada e relacionada com outras coisas ou classes de coisas. Delimitarmos  o  que 

queremos dizer quando falamos em conceitos não é tarefa fácil. Flavell, Miller e Miller (1999) 

dizem que é um desafio  contínuo chegar  a uma definição consensual,  mas eles  optam por 

apresentar uma caracterização aproximada. Assim, para eles, um conceito é um agrupamento 

mental de diversas entidades em uma única categoria, a partir de uma semelhança fundamental - 
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algo em que todas as entidades sejam semelhantes, alguma essência em comum que faça delas, 

em um certo sentido, a ‘mesma coisa’.

Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), os conceitos consistem nas abstrações 

dos atributos essenciais que são comuns a uma determinada categoria de objetos, eventos ou 

fenômenos,  independentemente  da  diversidade  de  dimensões  outras  que  não  aquelas  que 

caracterizam os atributos essenciais compartilhados por todos os membros da categoria. Desta 

forma, Ausubel, Novak e Hanesian (1980), comentaram que:  “(...) objetos, eventos, situações 

ou propriedades que possuem atributos essenciais e são designados numa determinada cultura 

por algum signo ou símbolo aceito. Casa, triângulo, guerra e verdade são alguns dos conceitos 

culturalmente aceitos que usamos” (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980, p. 74). 

Em estágios  mais  avançados  do  desenvolvimento  cognitivo  os  conceitos 
tendem a: (1) atingir níveis mais complexos de abstrações; (2) exibir maior 
precisão  como também se  tornam  mais  diferenciados;  (3)  ser  adquiridos 
mais por meio da assimilação de conceito do que pela formação de conceito 
(  exceto  no  caso  de  pessoas  criativas,  a  formação  de  conceitos  é  um 
fenômeno relativamente raro após o estágio das operações lógico-abstratas); 
e  (4)  ser  acompanhados  pela  conscientização  da  conceitualização  das 
operações envolvidas. (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980)

No atual  estudo são apresentadas  as  contribuições relevantes  de outros  autores, 

principalmente no que diz respeito ao processo de formação de conceitos e a definição de 

conceito que eles sugerem, mas como no atual trabalho está sendo desenvolvida uma pesquisa 

baseada na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, Novak e Hanesian (1980), toda e 

qualquer referência principal será feita a essa teoria.

Na  teoria  da  aprendizagem  significativa,  Ausubel,  Novak  e  Hanesian  (1980) 

procuraram  discutir,  analisar  e  sugerir  fatores  que  influenciam  o  processo  de  ensino  e 

aprendizagem em ambiente escolar. Defendem que a aprendizagem significativa é um processo 

ativo e que, dentre outros fatores, exige o tipo de análise cognitiva necessária para avaliar que 

aspectos  da  estrutura  cognitiva  são  mais  relevantes  para  aquisição  de  um  novo  material 

potencialmente significativo: um determinado grau de harmonia com as idéias existentes na 

estrutura cognitiva, ou seja, a apreensão de semelhanças e diferenças, resolução de contradições 

reais ou aparentes entre conceitos e proposições novas e os já estabelecidos, e reestruturação do 

material  aprendido  em aspectos  da  experiência  intelectual  idiossincrática  e  do  vocabulário 

específico de cada aprendiz (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980).

A natureza e as condições da aprendizagem por recepção significativa ativa exigem, 

dentre outros fatores, um tipo de aula, que poderá ser expositiva, mas que leve em consideração 
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o  princípio  da  diferenciação  progressiva  e  integração  que  caracterizam a  aprendizagem,  a 

retenção e a organização do conteúdo acadêmico na estrutura cognitiva do aluno. O primeiro 

princípio da diferenciação progressiva diz que grande parte da aprendizagem e toda retenção e 

organização do assunto, são fundamentalmente hierárquicos, procedendo de cima para baixo no 

nível de abstração, generalização e abrangência.

Sobre  a  integração  de  diferentes  assuntos,  Ausubel,  Novak  e  Hanesian  (1980) 

comentam que esta é facilitada nas aulas expositivas se o professor e/ou os recursos didáticos à 

disposição  antepusesse  explicitamente  o  emaranhado de  semelhanças  e  diferenças  entre  as 

novas  idéias  apresentadas  e  as  idéias  relevantes  já  presentes  na  estrutura  cognitiva  dos 

aprendizes.  Na  aprendizagem  por  recepção  significativa,  à  medida  que  o  novo  material 

aprendido  é  assimilado  pela  estrutura  cognitiva,  é  relacionado e  interage  com o  conteúdo 

relevante já estabelecido.  A aquisição de novos significados é um resultado dessa interação 

(AUSUBEL;  NOVAK;  HANESIAN, 1980). 

No  ensino-aprendizagem de  Matemática  é  possível  observar  tal  acontecimento, 

como  exemplo  em aula  em que  é  necessário  ensinar  a  representação  gráfica  das  funções 

trigonométricas. Seno e cosseno são requeridos e, consecutivamente, conhecimentos prévios 

dos sinais em cada quadrante do círculo trigonométrico de ambas as funções, e também os 

limites máximo e mínimo do conjunto imagem de cada função em estudo.

Em vários momentos deste texto já abordamos que a aprendizagem significativa 

supõe vincular  a  nova informação com conceitos ou proposições  já existentes na estrutura 

cognitiva do aluno. Ausubel chama tais conceitos de inclusores e sobre eles apresenta a seguinte 

definição:

Um conceito inclusor não é uma espécie de mata-moscas mental ao qual a 
informação adere, mas desempenha uma função interativa na aprendizagem 
significativa, facilitando a passagem da informação relevante pelas barreiras 
perceptivas e servindo de base de união da nova informação percebida e do 
conhecimento previamente adquirido (AUSUBEL, 1968, p. 34)

Portanto  a  existência  de  conceitos  (ou  de  proposições  conceituais)  na estrutura 

cognitiva do educando constitui-se fator essencial para que ocorra a aprendizagem significativa. 
 

É verdade que não é fácil verificar ou averiguar com exatidão os conhecimentos que 

um  aluno  já  possui  na  sua  estrutura  cognitiva  em  relação  a  um  determinado  conceito, 

principalmente quando estamos tratando de conhecimentos matemáticos. Porém, o educador 

deve dispor de elementos metodológicos que lhe possibilitem colher informações, mesmo que 
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não sejam precisas, a respeito do grau de conhecimento do educando sobre o tema que é base 

para a introdução do novo saber. 

Sobre isto, Jesus e Silva (2004) afirmam que não há exemplos na teoria de Ausubel 

sobre o uso de organizadores prévios especificamente no ensino de Matemática, pois essa teoria 

é geral  e abrangente,  além disso,  também não existe um modelo exato para elaboração de 

organizador prévio, podendo ser uma conversa inicial com os alunos, o uso de um vídeo, entre 

tantas outras possibilidades didáticas.

Assim,  se  o  professor  vai  ensinar  o  tema  “Áreas  e  Perímetros  de  polígonos 

convexos”, dependendo da sua abordagem de ensino de Geometria, deverá ter conhecimento de 

quais assuntos ou elementos são base para a introdução deste conteúdo e, dentre estes, quais são 

os “conhecimentos prévios” que o aluno deve já trazer na sua estrutura cognitiva e que são 

essenciais para que se possa então introduzir o estudo de áreas e perímetros. Para isso, ele 

deverá aplicar metodologias que lhe possibilitem ter informações sobre se estes conceitos são 

conhecidos pelos educandos e, sendo, qual o grau de conhecimento dos mesmos a respeito do(s) 

tema(s). Podemos dizer que ele irá obter informações se esses conhecimentos prévios já fazem 

parte da estrutura cognitiva do educando. É importante ressaltar que tais saberes não devem 

obrigatoriamente  ter  sido  adquiridos  a  partir  da  Matemática  acadêmica  ou  escolar.  Estes 

conhecimentos, muitas vezes, são de origem popular ou dos ofícios (profissões). 

Diante do desafio de buscar entender quais os conhecimentos prévios o aluno já 

possui,  convém  analisarmos,  como  o  professor  deve  agir  para  facilitar  a  ocorrência  da 

aprendizagem significativa no processo de ensino aprendizagem de Matemática. No modelo de 

ensino que temos, baseado fundamentalmente na aprendizagem por recepção, segundo Moreira 

(2006), o papel do professor na facilitação da aprendizagem significativa envolve quatro tarefas 

essenciais:

1-Identificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino. Isto 
é, identificar os conceitos e os princípios unificadores, inclusivos, com maior 
poder  explanatório  e  propriedades  integradoras,  e  organizá-los 
hierarquicamente  de  modo  que  progressivamente,  abranjam  os  menos 
inclusivos até chegar aos exemplos e dados específicos.

2-Identificar  quais  os subsunçores  (conceitos,  proposições e  idéias  claras, 
precisas, estáveis) relevantes à aprendizagem do conteúdo a ser ensinado, 
que  o  aluno  deveria  ter  em sua  estrutura  cognitiva  para  poder  aprender 
significamente esse conteúdo.

3-Diagnosticar  o  que  o  aluno  já  sabe;  distinguir  dentre  os  subsunçores 
especificamente  relevantes  quais  os  que  estão  disponíveis  na  estrutura 
cognitiva do aluno.
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4-Ensinar  utilizando  recursos  e  princípios  que  facilitem  a  passagem  da 
estrutura conceitual da matéria de ensino para a estrutura cognitiva do aluno 
de maneira significativa. A tarefa do professor aqui deve ser a de auxiliar o 
aluno a assimilar a estrutura da matéria de ensino e organizar sua própria 
estrutura  cognitiva  nessa  área  de  conhecimentos,  pela  aquisição  de 
significados claros, estáveis e transferíveis.

Concordando com o autor no que se refere à importância dessas tarefas para a 

ocorrência da aprendizagem significativa, compreendemos que a aplicação delas não é atividade 

fácil na prática cotidiana. 

No primeiro item, por exemplo,  a identificação e hierarquização de conceitos e 

proposições, além de se apresentarem como tarefas difíceis, podem ser ignoradas, uma vez que, 

quase sempre,  o  professor  é “obrigado”  a  cumprir  extenso programa o que lhe impede de 

organizar tal matéria como é sugerido.  

O item 2, apesar de, no nosso entendimento, não apresentar grau de dificuldade 

comparável com o primeiro, pode levar o docente a entender de forma distorcida o que seja 

identificar os subsunçores relevantes ao conteúdo a ser ensinado. O entendimento deve ser de 

que subsunçor não é sinônimo de pré-requisito, ele tem o sentido de conhecimento prévio, aqui 

entendido como o conhecimento existente na estrutura cognitiva do aprendiz (conceitos, idéias, 

proposições)  e  que é especificamente relevante para a aprendizagem do novo assunto.

A terceira tarefa sugerida – diagnosticar o que o aluno já sabe – tem o significado 

de detectar  o conhecimento prévio do aluno que é relevante  para o novo tema de estudo. 

Segundo Moreira (2006) o que se enfatiza nesse ponto é a necessidade de fazer uma tentativa 

séria de “identificar a estrutura cognitiva do aluno” antes da instrução , seja por meio de pré-

testes, entrevistas ou outros instrumentos. Não fazendo esta tarefa, o professor estará supondo 

que o aluno tem o conhecimento prévio e, portanto estará trabalhando por bases desconhecidas, 

que poderão ser fortes ou frágeis, existentes ou inexistentes, cujos resultados são por demais 

conhecidos.

Na  última  tarefa,  Moreira  (2006)  destaca  que  não  se  trata  de  impor  ao  aluno 

determinada estrutura conceitual, e, sim, de facilitar a aquisição significativa de uma estrutura 

conceitual, o que é muito diferente, pois implica atribuição, por parte do aluno, de significado 

psicológico (idiossincrático) à citada estrutura. A estrutura conceitual da matéria de ensino, tal 

como determinada pelo professor ou por outros especialistas nessa matéria,  tem significado 

lógico. O significado psicológico é atribuído pelo aluno. O ensino pode ser interpretado como 

uma troca de significados, sobre determinado conhecimento, entre professor e aluno até que 
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compartilhem significados  comuns.  São  esses  significados  compartilhados  que  permitem a 

incorporação da estrutura conceitual da matéria de ensino à estrutura cognitiva do aluno sem o 

caráter de imposição. 

O  modelo  abaixo  é  uma  adaptação  do  apresentado  por  Moreira  (2006)  como 

sugestão para a organização do ensino visando uma aprendizagem significativa.

Figura 8 – Um modelo para organizar a instrução consistente com a Teoria de Ausubel  (Adaptado de 
MOREIRA, 2006)

Poderíamos dizer que, ao utilizar-se a teoria de Ausubel como sistema de referência 

para a organização do ensino, a preocupação central deve ser a de facilitar a aprendizagem 

significativa, a qual se espera ser o resultado obtido.
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Figura 9 – Mapa conceitual do capítulo referente ao planejamento de construção do Objeto de 
Aprendizagem

4  A Construção do Objeto de Aprendizagem

Há muito se discutem possibilidades didáticas que venham a favorecer a melhoria 

da aprendizagem escolar das crianças e jovens, desde a concepção de novas metodologias de 

ensino até mudanças curriculares,  que são incorporadas ao sistema educacional na busca de 

melhores índices qualitativos do processo de aprendizagem. 
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Dentre tantas novas possibilidades, surgem os Objetos de Aprendizagem (OA), que 

podem ser entendidos, em sentido amplo, segundo Tavares (2007), como qualquer objeto que 

venha contribuir para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Porém, remetemo-nos aos 

OA  que  são  elaborados  a  partir  das  novas  tecnologias  computacionais,  os  OA  que  são 

construídos para serem utilizados através de micro-computadores.

Nesse  tópico,  tratamos  da  construção  do  OA  de  Matemática  denominado  de 

“Geometria: Polígonos e Retas”. Dentro dessa temática, discutimos alguns elementos teóricos 

dos OA e refletimos sobre a confecção do Story-board1, que é uma ferramenta essencial neste 

processo.

4.1  Objetos de Aprendizagem: o que são?

Ao considerarmos o grande desafio de educar e, principalmente, o de educar em 

tempos de tecnologias cada vez mais avançadas,  torna-se imperativo que as instituições de 

ensino,  independentemente de sua natureza,  trabalhem em projetos que visem, em primeiro 

momento, a mudança de paradigmas e o surgimento de uma nova cultura sobre as estratégias de 

ensino. Nesse sentido, a construção de ferramentas educacionais que usem as novas tecnologias, 

em especial a tecnologia computacional como suporte, é uma tendência que ganha espaço nesse 

campo e certamente será fundamental nos processos de aprendizagem daqui para frente.

Dentre muitas outras modalidades que se apegam ao aparato do desenvolvimento 

tecnológico,  seja de modo direto ou indireto,  destacamos aqui a construção de “Objetos de 

Aprendizagem” que surgem como elementos importantes no planejamento de estratégias de 

ensino,  em  diferentes  áreas  de  conhecimento.  Esses  recursos  representam  estratégias  por 

excelência para enfrentar os desafios da sociedade da informação e do conhecimento. A adoção 

das  tecnologias  contemporâneas  na  educação pode  representar  um elemento  importante  na 

compreensão de temas e na aprendizagem destes por alunos.

Como se tratam de elementos ainda novos, principalmente no campo educacional, é 

possível que muitas pessoas ainda não conheçam os OA. Apesar de recentes, os Objetos de 

Aprendizagem  que  utilizam  recursos  computacionais,  estão  em  fase  de  desenvolvimento 

acelerado. O Ministério da Educação incentiva a construção de Objetos de Aprendizagem por 

meio da Rede Internacional Virtual de Educação (Rived), que já conta com um número muito 

1 O Story-board é o nome dado ao roteiro (plano de construção) elaborado para a confecção do OA. Nele 
aparecem todas as especificações que se deseja para o objeto, desde informações, cores, modelos de ícones, 
ferramentas, etc. 
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grande  de  OA de  acesso  disponível  para  o  público.  Além disso,  a  Escola  do  Futuro,  da 

Universidade  de  São Paulo  (USP),  desenvolve  o  programa Lab Virt,  que  por  sua  vez  foi 

incluído  no  projeto  Learning  Object  Framework  (LOF),  uma  iniciativa  da  Microsoft  para 

incentivar a produção e utilização de objetos de aprendizagem no Brasil.

 Tavares (2006) define Objeto de Aprendizagem como um recurso (ou ferramenta 

cognitiva) autoconsistente do processo ensino aprendizagem, isto é, que não depende de outros 

objetos  para  fazer  sentido.   Segundo  ele,  os  repositórios  dos  Objetos  de  Aprendizagem 

prometem suprir os professores do Ensino Médio e Ensino Universitário, com recursos de alta 

qualidade, que poderão ser identificados e reutilizados nas suas atividades em sala de aula ou 

em cursos on-line. Ainda dentro desse enfoque, comenta:

Qual  a  razão  de  criarmos  uma  aula  específica  se  alguém,  talvez  um 
especialista  renomado,  já  executou  esse  mesmo  trabalho  anteriormente. 
Porque não partilhar com outras pessoas o trabalho que eu já tenha feito? Na 
medida em que os professores deixarem de ser produtores de conteúdo, eles se 
dedicarão  mais  a  serem  facilitadores  da  aprendizagem,  partícipes  da 
construção do conhecimento de seus alunos(TAVARES, 2006).

Um AO, atualmente entendido como recurso digital deve ter como característica 

principal  o auxilio  ao processo de ensinar-aprender algum conceito,  tendo como elementos 

essenciais o fato de ser reutilizável e estimular a criatividade e a imaginação do aprendiz. 

Com isso,  a  prática  do  professor  em sala  de  aula  poderá  ser  enriquecida  e  a 

compreensão dos alunos será facilitada. Os objetos podem enriquecer o currículo escolar com 

recursos tecnológicos e promover a motivação do aluno em sala de aula.

Ao analisarmos o avanço da tecnologia penetrando em todas as esferas sociais, faz-

se necessária uma nova definição para o ambiente educacional. As tecnologias, principalmente 

as computacionais, podem ampliar numerosas funções cognitivas humanas: memória (banco de 

dados),  imaginação  (simulações),  percepção  (realidade  virtual),  raciocínio  (inteligência 

artificial).  Por outro lado,  as redes telemáticas  e os computadores por  não educam quando 

abandonamos  a  interação,  a  participação,  a  cooperação  entre  os  agentes  cognitivos  e  a 

consciência  de que o conhecimento é algo  a  ser construído.  “A grande tecnologia  é o  ser 

humano,  a  nossa  mente.  As  tecnologias  são  extensões  da  nossa  mente,  do  nosso 

corpo.” (MORAN, 1996).

Desse modo, podemos inferir que a construção de objetos de aprendizagem deve-se 

fundamentar primeiramente no pressuposto de que suas atividades levem o aprendiz a construir 

seu conhecimento.  A premissa básica é que o indivíduo, interagindo com o OA e também 
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auxiliado  pelo  professor,  seja  agente  ativo  de  seu  próprio  conhecimento.  O  processo  de 

formação  tem  como  eixo  fundamental  a  atividade  consciente  e  intencional  do  aluno  na 

resolução de problemas do mundo real, valendo-se das diversas competências existentes e/ou 

adquiridas,  permitindo,  assim,  a  formação  de  uma  consciência  reflexiva  sobre  sua 

aprendizagem. Isso se justifica uma vez que ele constrói significados e define o seu próprio 

sentido e representação da realidade de acordo com suas experiências e vivências em diferentes 

contextos.

Porém,  o  grande  desafio  de  quem pensa,  planeja  e  constrói  um AO,  segundo 

Tavares (2005) é atender, além dos padrões técnicos, as condições específicas de cada OA, 

dentro de cada temática proposta, para que o aluno, ao utilizá-lo, possa realmente desenvolver 

habilidades  antes  não vislumbradas  no modelo  tradicional  de aula.  Nesse aspecto,  convém 

destacar que há uma infinidade de softwares educacionais disponíveis no mercado, ou mesmo 

com  downloads  gratuitos  na  rede  mundial  de  computadores  (Internet),  mas  muitos  não 

apresentam  características  importantes  como  seqüências  de  tópicos,  visualização,  cores, 

animação,  e requisitos teóricos pensados para favorecer a  aprendizagem do educando. Isso 

ocorre  devido  os  softwares  serem  construídos,  na  maioria  dos  casos,  por  profissionais 

especializados na área da computação, mas alheios à problemática do ensino-aprendizagem. Os 

OA por sua vez, de acordo com Tavares (2005), devem ser construídos por uma equipe formada 

de,  no  mínimo,  um  especialista  no  assunto  tratado,  um  pedagogo  e  o  profissional  da 

informática.

Dentro dessa visão da construção de OA a partir de um conjunto de profissionais, 

várias Instituições de Ensino Superior têm, em seus Departamentos, equipes que trabalham no 

desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem. Essas equipes desenvolvem objetos voltados 

para  diversas  áreas  de  ensino.  Uma rápida  visita  ao  site  da  Rede Internacional  Virtual  de 

Educação  levar-nos-á ao encontro de um número muito grande de OA que contemplam quase 

todas as disciplinas de estudo. Alguns dos OA constantes na biblioteca virtual da RIVED foram 

selecionados a partir de concursos realizados pelo Ministério da Educação com o objetivo de 

desenvolver elementos pedagógicos de suporte para o professor e para o aluno que contemplem 

as  novas  tecnologias  existentes  e  que  se  caracterizem  como  elementos  facilitadores  da 

aprendizagem escolar.

Por exemplo, na área da Física já existem diversos OA desenvolvidos. Dentre esses, 

muitos foram elaborados pelo Núcleo de Construção de Objetos de Aprendizagem (NOA), que 

é vinculado ao Departamento de Física da Universidade Federal da Paraíba e é coordenado pelo 

Professor Romero Tavares. Na área de Matemática já há um grande número de objetos, com 
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temáticas que vão desde as operações elementares no conjunto dos números naturais  até o 

estudo da Trigonometria e da Geometria Espacial. 

Conforme frisamos acima, a construção de um OA deve ser um trabalho sério, 

planejado e com sustentáculos teóricos firmes. 

4.2  Base Teórica para a construção de um OA: A Aprendizagem Significativa

Um Objeto  de  Aprendizagem deverá,  quando utilizado  no processo  de  ensino, 

favorecer ao educando a construção de significados. Isto significa que o conteúdo novo deverá 

estar ligado a estruturas conceituais já existentes na cadeia cognitiva do estudante. Havendo 

essa relação, poderemos falar em aprendizagem significativa. 

Para Tavares (2004), as pessoas constroem os seus conhecimentos, a partir de uma 

intenção deliberada  de  fazer  articulações  entre  o que  conhecem e  a  nova  informação  que 

pretendem absorver. Esse tipo de estruturação cognitiva dá-se ao longo de toda a vida, através 

de uma seqüência de eventos, única para cada pessoa, configurando-se, desse modo, como um 

processo idiossincrático. 

Esse percurso de construção do conhecimento, em que cada evento tem ligação com 

uma estrutura pré-existente, ou seja, em que o aprendiz utiliza os conhecimentos prévios para 

entender os novos saberes, favorece a aprendizagem e lhe dá sentido. Essa aprendizagem é 

chamada de Aprendizagem Significativa, segundo Ausubel et al (1980), conforme estudamos 

no Capítulo 3.

Um  Objeto  de  Aprendizagem  deve  possibilitar  ao  estudante  que  ele  construa 

significados  referentes  ao  que  está  estudando,  e,  para  isso,  deve  contribuir  no  sentido  de 

aproveitar do educando os saberes prévios, facilitando a aprendizagem do conhecimento novo.

4.3  O Story-Board no processo de construção do Objeto de Aprendizagem

O Story-board  (Roteiro  em  Quadrinhos)  é  uma  importantíssima  ferramenta  de 

construção e visualização de roteiros, que foi criada para os filmes de animação e depois teve 

sua utilização expandida para todo tipo de produção audiovisual. 

Elaborado durante o estágio de pré-produção de um Objeto de Aprendizagem e 

usado durante todos os estágios da produção do OA, o story-board pode ser considerado como 

uma série de anotações e representações em diagramas que indicam o que se deseja do OA a ser 
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construído,  todas  as  etapas  de  construção  e  suas  especificidades.  Assim,  cada  desenho ou 

diagrama consiste em um esboço da imagem (vídeo); uma descrição breve do visual; notas para 

o programador em computação; e os detalhes do áudio desejado que acompanharão o visual, se 

houver. 

O story-board é importante, pois representa um planejamento detalhado daquilo que 

se  deseja  construir.  Ou seja,  na construção  de  um OA o story-board  irá  dizer-nos  qual  o 

caminho a ser percorrido e o que se quer em cada etapa de construção. Todos os elementos ou 

variáveis, como desenhos, cores, botões, textos já estarão delineados facilitando sobremaneira o 

trabalho de programação. Criar  um story-board permite também que a equipe da produção 

discuta e experimente novas idéias e as seqüências diferentes antes de programar as animações. 

Para o Objeto de Aprendizagem de que tratamos nesta  pesquisa,  começamos a 

discussão  do  seu  story-board  aproximadamente  quatro  meses  antes  de  ser  apresentado  ao 

programador. Durante esse período, foram muitas as conversas relacionadas a elementos que 

pudessem constituir o OA. Muito tempo se passou antes que decidíssemos pela construção de 

um  Objeto  de  Aprendizagem  sobre  Geometria.  Para  essa  decisão,  a  dificuldade  de 

aprendizagem apresentada pelos alunos na Educação Básica foi o fator determinante. Após essa 

definição o próximo passo foi  pensar  que assuntos  seriam abordados no AO:  o estudo de 

polígonos? O estudo da reta? O estudo da circunferência? Somente tópicos de Geometria Plana? 

Somente  tópicos  de  Geometria  Analítica?  Após  algumas  discussões,  decidimos  abordar  os 

temas de Geometria que fazem parte da estrutura curricular da terceira série do Ensino Médio, 

porém  iniciando  com  temas  básicos  que  são  estudados  em  séries  anteriores.  Logo  após, 

começamos a “pôr no papel” a idéia. Começava assim a elaboração do story-board.

Após um longo período com construção e desconstrução de figuras, chegamos à 

idéia de primeira página do OA apresentada em seguida.

Figura 10 – Tela apresentada no story-board como sugestão para primeira janela do Objeto de 
Aprendizagem de Geometria – Desenho construído com recursos do programa Paint.
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Além  do  desenho,  o  story-board  apresentava  informações  que  achávamos 

pertinentes para facilitar o trabalho de programação. 

Ao clicar no gráfico (animação interativa) abrirá uma nova tela (abaixo).

• Os eixos cartesianos, bidimensionais (eixos x e y), deverão surgir na tela na seguinte ordem: primeiro 

surge o eixo dos x, depois o eixo dos y e por último a malha quadriculada juntamente com os 

algarismos.

• A escala numérica utilizada poderá ser reduzida ou ampliada dependendo do espaço disponível e deve 

aparecer após o surgimento dos eixos;

• Na ajuda deverá constar o seguinte texto: 

 Clique em um dos botões para passar ao próximo cenário.

 Cada botão é referente a um campo de estudo específico.

 Em cada cenário haverá uma ajuda específica.

• Ao colocar o cursor sobre cada ícone será apresentado um pequeno texto informando do que se trata. 

Ou seja: no primeiro (segmentos de reta, polígonos, perímetros e áreas de figuras); no segundo (estudo 

analítico da reta); no terceiro ( estudo da circunferência); no quarto ( estudo das cônicas)

Figura 11 – Informações contidas no story-board

Assim,  para  cada  janela  que  pretendíamos  que  constasse  no  Objeto  de 

Aprendizagem, fizemos um desenho no story-board e todos os itens constantes no desenho eram 

detalhados minuciosamente. Por exemplo, a seguir, temos, alguns itens constantes na figura do 

story-board que pensávamos para primeira janela do OA.

Figura 12 – Figura com informações sobre a função de cada ícone.
 Apresentada no story-board de construção do OA.

Cada passo na construção do OA era dado fazendo-se questionamentos sobre temas 

geométricos  tratados  e  a  forma  com  deveríamos  elaborar  para  atender  aos  requisitos  da 
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Aprendizagem  Significativa.  Ou  seja,  questionávamo-nos  sobre:  que  elementos  do  OA 

poderiam ativar os subsunçores do aprendiz no estudo de Geometria? Até que ponto o AO 

poderia ser um material potencialmente significativo? Como o Objeto de Aprendizagem poderia 

despertar o interesse do aluno pela aprendizagem de Geometria? 

Dadas essas peculiaridades, a elaboração do story–board (anexo 1) durou cerca de 

quatro meses. Em cada encontro discutíamos sobre algo posto: as vantagens, as desvantagens, e 

os recursos adicionais, entre outros. Eram temas de nossas conversas:

a) Que tipo de tela seria melhor para o estudo de um tema? 

b) Quais as cores que melhor se adequariam aos temas propostos para estudo? Qual a 

relação das cores de um OA com a aprendizagem de quem vier a utilizá-lo?

c) Quais os algoritmos necessários para o funcionamento do OA?

d) Quais as janelas de ajuda que deveriam ser apresentadas e quais os textos de ajuda 

que seriam suficientes nestas janelas?

e) Que temas contemplar no OA uma vez que a temática geral era muito extensa?

f) Quais as possibilidades de análises que o estudante teria ao usar o OA?

g) Quais os fundamentos teóricos contemplados no OA?

Assim, cada tema apresentado no story-board era fruto de um processo amplo de 

estudos,  para  que,  quando o OA fosse programado no Flash2,  os  resultados  viessem a  ser 

satisfatórios. Além das figuras e ilustrações, o story-board conta com comentários específicos, 

para que o programador o entenda, sobre cada elemento.

Concluído o story-board passamos à construção do OA através da programação 

específica. 

Ficou evidenciada a importância do planejamento na construção de um OA. Pois, 

muitas  questões  que  apareceram  durante  as  discussões  no  story-board  dificilmente  seriam 

repensadas se já estivessem na fase de programação. Certamente, pela escassez de tempo para 

diálogos durante a programação, os elaboradores decidiriam por eliminar elementos importantes 

no contexto do OA.

Também  podemos  verificar  que  a  construção  de  OA  é  uma  tarefa  bastante 

complexa  quando  queremos  obter  resultados  satisfatórios  para  a  aprendizagem com a  sua 

construção. Nesse contexto, podemos destacar a importância do OA contribuir para a ligação 

2 Adobe Flash (antes Macromedia Flash), ou simplesmente Flash, é um software primariamente de 
gráfico vetorial - apesar de suportar imagens.
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entre  os  conhecimentos  prévios  do  aluno  e  o  novo  conhecimento.  Fazer  com que  o  OA 

possibilite essa ligação não é fácil. 

4.4  Objeto  de  Aprendizagem  de  Matemática:  “Geometria:  Polígonos  e 

Retas” e suas potencialidades didáticas.

Nesse  momento  cabem  os  seguintes  questionamentos:  por  que  um  OA  de 

Matemática?  Por que um OA de Matemática sobre Geometria? 

 Pensamos num OA de Matemática por nossa experiência como professor de em 

escolas da Educação Básica, principalmente ao verificarmos a dificuldade de aprendizagem dos 

alunos,  especialmente  quando  tratamos  de  temas  geométricos.  Esta  experiência  fez-nos 

vislumbrar, também, que as práticas de ensino não acompanharam o ritmo do desenvolvimento 

tecnológico, diferentemente do que acontece com outras instituições da sociedade. Assim, há 

um “choque” entre o espaço educacional, a sala de aula, e outros campos sociais que andam em 

consonância  que  avanço  das  tecnologias  mais  desenvolvidas.  Temos  como  hipótese  que 

metodologias de ensino que utilizem os OA como recursos auxiliares, além de tornar as aulas 

mais  atrativas,  significativas  e  melhorar  a  aprendizagem,  contribuirão  para  reduzir  essa 

distância entre à escola e o desenvolvimento tecnológico.

A escolha por Geometria está caracterizada pelo fato de ser este um dos temas da 

Matemática  básica  aonde  os  alunos  apresentam muitas  dificuldades  de  aprendizagem.  Por 

tratar-se de um conteúdo no qual as construções geométricas têm um significado essencial para 

o entendimento teórico do elemento em estudo, os educandos quase sempre não vislumbram 

essas construções e por isso tendem a apresentar deficiências de aprendizagem. 

Se  para  o  aluno  é  difícil,  pelas  condições  antes  especificadas  acima,  para  o 

professor o processo também não se apresenta fácil. Mesmo levando-se em consideração que o 

docente de Matemática tenha habilidade na construção dos desenhos, de certo não será fácil a 

construção, na lousa, de elementos como polígonos, retas, circunferências, hipérboles, elipses e 

parábolas. Corriqueiramente construímos estas representações no dia-dia da sala de aula, mas, 

nunca com as características e peculiaridades tão evidentes como podem ser apresentadas num 

OA dessa natureza.

Imaginemos  alguns  procedimentos  de  sala  de  aula  para  justificarmos  tais 

observações. 

• Ao tratar de plano cartesiano, o professor necessitará enfatizar aos discentes que cada 

eixo cartesiano representa o conjunto dos Números Reais.  Porém, se for necessário 
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marcar pontos no plano que não tenham coordenadas inteiras certamente o docente e os 

seus  alunos  farão  esta  atividade  de  modo  incoerente.  Quando  muito,  tem-se  uma 

aproximação  razoável  do  ponto  citado.  Um fato  como esse  poderá  ser  sanado  (ou 

minimizado) com o AO, uma vez que na tela inicial o aluno poderá visualizar uma 

infinidade de pontos do plano e suas respectivas coordenadas.

• Ao ensinar posições relativas entre retas destacamos, por exemplo, que duas retas serão 

paralelas  quando  apresentam  ângulos  formados  com  o  eixo  horizontal  de  mesma 

medida.  Com o OA o aluno perceberá,  ao construir  uma reta,  que só será possível 

apresentar outra que seja paralela  se o ângulo tiver  a mesma medida do ângulo da 

primeira.  Ele  visualizará  que  para  qualquer  outra  medida  de  ângulo  as  retas  serão 

concorrentes e, em especial, perpendiculares se o ângulo formado entre elas for reto. 

Fatores  como estes,  no dia-dia  da sala  de aula,  apenas  com o quadro negro  e  giz, 

tornam-se difíceis por não apresentarem opções de análises pelo próprio aluno, que o 

levem à compreensão dos temas em estudo.

É possível identificarmos muitas outras situações da Geometria que, quando do seu 

estudo por parte do aluno e da sua apresentação por parte do professor, poderiam ser facilitadas 

pelo uso de Objetos de Aprendizagem. Além disso,  devemos levar  em consideração que o 

educando, estando frente a um microcomputador, poderá ter mais estímulo nos estudos uma vez 

que se sentiria familiarizado à tecnologia imperativa nos dias atuais. 

Feitas as discussões pertinentes aos temas, decidimos por desmembrar o estudo em 

várias partes, uma vez que o estudo de Geometria a que nos referimos é muito extenso. Este OA 

que construímos e analisamos nessa pesquisa, se configura num objeto de estudo da primeira 

parte de Geometria básica. Por isso, o OA consta o estudo de segmentos, de polígonos e retas, 

com o título: “Geometria: Polígonos e Retas”. 
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Figura 13 - Tela Inicial do Objeto de Aprendizagem “Geometria: Polígonos e Retas”

O OA3 é constituído de seis ícones4 que conduzem o visitante para outras janelas 

que são explicativas, instrutivas, ou de atividades referentes ao conteúdo trabalhado, conforme 

roteiro a seguir: 

Quadro 5 - Ícones constantes na tela inicial do OA e suas respectivas funções

Ícone Título da nova tela Ícone Título da nova tela

Questões e desafios Guia do Professor

Animação Interativa
Saiba mais

Mapas Conceituais Texto Complementar

3 O OA poderá ser visitado na página http://www. fisica.ufpb.br/~romero
4 Nos anexos apresentamos mais detalhes sobre os ícones constantes no OA.
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No OA de Geometria que apresentamos, várias possibilidades pedagógicas podem 

ser mensuradas. Destacamos aqui as propriedades que envolvem áreas, perímetros e soma dos 

ângulos internos de um polígono. As figuras abaixo mostram uma possibilidade pedagógica que 

o OA oferece. 

Figura 14 – Exemplo de atividade no OA “Geometria: polígonos e retas”
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Figura 15 – Exemplo de atividade no OA “Geometria: polígonos e retas”

Na figura 9 temos construído um triângulo ABC e ao lado as informações de sua 

área, perímetro e soma dos ângulos internos. Este triângulo pode ser transformado de várias 

maneiras com o recurso “Deformar” do OA. Uma possível transformação é a apresentada na 

figura 10, na qual apenas o vértice C foi deslocado, mantendo-se constante a medida da base 

AC e da altura  relativa a essa base.  Com isso a área5 e  a soma das medidas  dos ângulos 

permaneceram constantes, mas, o perímetro foi alterado. A partir disso, várias intervenções por 

parte do professor podem ser feitas: por que a área e soma das medidas dos ângulos não se 

alteraram? Deslocando-se qualquer vértice,  a soma das medidas dos ângulos permanecerá a 

mesma? 

Destacamos abaixo outras possibilidades didáticas que podem ser trabalhadas em 

sala de aula com o Objeto de Aprendizagem

• Análise  dos  sinais  das  coordenadas  de  um  ponto,  em  cada  quadrante  do  plano 
cartesiano: 

00);(

00);(

00);(

00);(

<>→∈−
<<→∈−

><→∈−
>>→∈−

yexQuadranteIVyxSe

yexQuadranteIIIyxSe

yexQuadranteIIyxSe

yexQuadranteIyxSe

5 Como  o  deslocamento  de  um ponto  é  feito  manualmente  (através  do  mouse),  é  praticamente  impossível 
conseguirmos  deslocá-lo  sobre  à  reta  paralela  a  base  considerada  do  triângulo.  Por  isso,  há  uma  pequena 
divergência (de décimos ou centésimos) entre os valores das duas áreas nas figuras. 
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Essa atividade pode ser verificada pelos alunos com o deslocamento do mouse 
sobre o plano cartesiano.  Isso,  ao invés de figurar  apenas no aspecto abstrato,  conforme é 
estudado nas aulas de Matemática, será percebido de modo visual e dinâmico pelos estudantes, 
fato que sem dúvida poderá contribuir para à aprendizagem dessas propriedades.

• A partir da construção de um segmento de reta a visualização de suas projeções em cada 
eixo cartesiano e com isso a percepção e a generalização da tão conhecida fórmula para 
o cálculo da distância entre dois pontos;

Figura 16 – Eixos cartesianos ortogonais e o cálculo da distância entre dois pontos 

22 )12()12( yyxxABdemeidadaBeAentreDistância −+−==

• A partir da construção de um polígono qualquer, verificar o que ocorre com a soma das 
medidas dos seus ângulos internos a medida que for diminuindo gradativamente  a 
quantidade de  lados. Daí chegar à generalização da expressão que dá essa soma para 
qualquer polígono de n lados;

( ) º180.2−= nângulosdosSoma

• Verificar após a construção de duas retas a relação entre a medida do ângulo formado 
entre elas e suas posições relativas.

Estas são algumas das atividades  que podem ser desenvolvidas  em sala de aula 

fazendo-se uso do Objeto de Aprendizagem. Não esqueçamo-nos que a figura do professor é 

muito importante  nesse processo,  seja  para levantar  questões  conceituais,  seja  para dirimir 

dúvidas sobre a utilização do OA. Isto não significa que a utilização do OA se dê apenas através 

de atividades predeterminadas pelo docente, pois, como já foi discutido, uma das características 

do OA é a de favorecer a investigação do aprendiz de modo independente.

Foi nessa perspectiva que utilizamos o Objeto de Aprendizagem para o estudo dos 

temas de Geometria básica. Por vezes, pedimos aos alunos que investigassem tal característica e 
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pedimos  que  falassem  que  conclusões  haviam  obtido.  Em  outras,  deixamos  que  eles 

explorassem de modo aleatório, mas, solicitamos que elencassem os entendimentos geométricos 

que  iam  obtendo  na  atividade.  Após  os  encontros,  estudando  Geometria  através  do  OA, 

aplicamos a avaliação (Pós-teste). Agora passamos a avaliar os resultados dessa avaliação.

 

5  Resultados e Discussões 
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Ao depararmo-nos com as conclusões de uma pesquisa científica pressupomos que 

ali sejam apresentados resultados que tenham caráter de finalidade, de definições claras cerca 

dos  objetivos  delineados  pelo  pesquisador.  Porém,  imersos  no  contexto  do  paradigma  da 

complexidade, no qual a relatividade é o adjetivo principal, entendemos que a conclusão de uma 

pesquisa seja um referencial para novas discussões, novos embates científicos e, assim sendo, 

destacamos  como  importantes,  além  dos  resultados  expostos  com  teor  de  finalização,  as 

sugestões e encaminhamentos que o pesquisador possa deixar relacionados ao tema de seus 

estudos. Nesse sentido,  faremos uma discussão voltada para os elementos que emergiram a 

partir da coleta de dados e no percurso sugeriremos “caminhos”, que, no nosso entendimento, 

poderão contribuir para a melhoria do ensino/aprendizagem de Matemática.

5.1  O Pré-teste

As pesquisas sobre a aprendizagem de Matemática têm nos mostrado,  há algum 

tempo, que se faz necessário repensarmos as práticas teórico-metodológicas que permeiam as 

salas  de  aula  do  sistema  educativo  brasileiro  e,  também,  o  currículo  dessa  ciência, 

especialmente no que concerne ao Ensino Básico. Não só as avaliações oficiais, destacadas no 

capítulo 1 deste estudo, como também pesquisas diversas na área da Educação Matemática, 

como as  de D’Ambrósio  (2001),  Fiorentini  (1995)  e  Pavanello  (2001),  apontam para  essa 

necessidade. 

As discussões referem-se a muitos elementos constituintes do processo de ensino de 

aprendizagem de Matemática. Os currículos, para muitos, como D’Ambrósio (2001), precisam 

ser  repensados;  a  formação  docente,  conforme  atesta  Cury  (2001),  necessita  atender  as 

exigências que se impõem para um profissional do ensino nos dias atuais, voltado para uma 

aprendizagem na qual o aluno seja o construtor do seu próprio conhecimento; os processos 

didáticos/metodológicos em sala de aula, de acordo com Valente (1996), devem ter também 

como aliada a tecnologia, uma vez que não mais se concebe o ambiente escolar ignorando os 

avanços  científicos  do mundo moderno.  Porém,  essas  vertentes,  na prática,  ainda não têm 

ganhado força no meio educacional e, talvez por isso o que se percebe são relatos de docentes e 

de discentes além dos resultados de avaliações que mostram uma realidade preocupante.

Diante disso, já desconfiávamos que qualquer avaliação que aplicássemos antes da 

realização do estudo do Objeto de Aprendizagem, poderia nos trazer um indicador do déficit de 

aprendizagem da  Matemática  presente  nos  jovens  inseridos  na  Educação  de  Nível  Médio. 
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Porém, como aplicamos a pesquisa em turmas que estão cursando a terceira série do Ensino 

Médio,  e  os  temas  tratados  no  OA fazem parte,  quase  que  integralmente,  dos  programas 

estabelecidos para as primeiras e segundas séries desse nível de ensino,  imaginamos que o 

resultado pudesse estar acima daqueles apontados em muitas pesquisas sobre aprendizagem da 

Matemática. Mas a aplicação do pré-teste indicou o baixo índice de aprendizagem sobre temas 

básicos da Geometria.

A avaliação (ANEXO II) que denominamos de pré-teste e que é composta de 13 

questões sobre temas da Geometria básica,  foi aplicada com 23 alunos da turma A (Escola 

Pública) e com 18 da turma B (Escola Particular).

A tabela 1 apresenta os resultados do pré-teste.

Tabela 1 – Notas dos alunos no Pré-teste.
Turma A Turma B

Nota
Número de 

alunos    %
% 

acumulada
Número de 

alunos %
% 

acumulada
 0,76 2 8,7 8,7 - - -

 1,53 6 26,1 34,8 3 16,7 16,7

 2,30 4 17,4 52,2 2       11,1 27,8

 3,07 3 13,0 65,2 3 16,7 44,4

 3,84 5 21,7 87,0 2 11,1 55,6

 4,61 1 4,3 91,3 3 16,7 72,2

 5,38 1 4,3 95,7 2 11,1 83,3

 6,15 1 4,3 100,0 1 5,6 88,9

6,92 - - - 1 5,6 94,4

8,46 - - - 1 5,6 100,0

 Total 23 100,0 - 18 100,0 -

A escolha por turmas escolares de esferas administrativas diferentes, particular e 

pública,  deu-se para que pudéssemos analisar a aprendizagem de Matemática em ambientes 

com estruturas diferenciadas. A Escola particular, da qual tomamos como amostra uma turma, é 

caracterizada como uma escola de estrutura bem superior àquela considerada da rede pública. 

As diferenças também são marcantes no nível sócio-econômico dos estudantes, enquanto na 

primeira a grande maioria é oriunda da classe média, na segunda, quase todos estão inseridos 

nas classes mais baixas. 

A tabela 1 mostra que 87 % dos alunos dos que fizeram o pré-teste e estudam na 

turma A e 55% dos que estudam na turma B, obtiveram nota inferior a 4,0 (quatro). Quando 

analisamos  resultados  acima  de  6,0(seis)  verificamos  que  apenas  um  aluno  da  turma  A, 

correspondente a 4,3 % da turma e três da escola B, que equivalem a 16,8% superaram essa 
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nota.  Percebemos  que  a  maioria  dos  resultados,  tanto  na  turma  A  como  na  B,  ficaram 

concentrados em notas inferiores a 5,0 (cinco), isso poderá ser comprovado na figura 17 abaixo.
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Figura 17 – Histograma de freqüência do pré-teste das turmas A (Escola pública) e B (Escola privada)

Os resultados apresentam uma diferença relevante entre as turmas A e B, fato este 

que acreditamos ser caracterizado pelas escolas serem de esferas administrativas com realidades 

bem diferentes, reforçando o pensamento comum no meio social de que a escola pública, no 

geral, tende a apresentar níveis de aprendizagens inferiores. Essa diferença fica evidente nas 

características de cada turma expostas tanto na figura 17 como na tabela 2.  

A turma A obteve no pré-teste uma média igual a 2,8 (dois vírgula oito) enquanto 

que a turma B, 4,0 (quatro).

Tabelas 2 – Estatísticas do Pré-teste
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Turma A Turma B
Número de alunos  23 18
Média 2,80 4,01
Mediana 2,30 3,84
Desvio Padrão 1,44 1,95
Nota Mínima 0,76 1,53
Nota Máxima 6,15 8,46

 A tabela 3 a seguir apresenta a Tabela de Análise de variância (modelo estatístico 

ANOVA com dois fatores) que decompõe a variabilidade total das notas no pré-teste em dois 

fatores (Escola  pública  e  Escola  privada)  e  o  erro experimental  em somas de quadrados  - 

medida de variabilidade - (VIEIRA, 1989) e permite efetuar o teste de significância estatística 

dos resultados apresentados pelas duas turmas.

Tabela 3 – Análise de variância 

 
Soma dos 
quadrados

              
Graus de 
liberdade

Quadrado 
médio F

          Signific
ância (valor –

p)
Inter-turmas 14,758 1 14,758 5,210 0,028
Intra-turmas 110,474 39 2,833        
Total 125,232 40  

De acordo com a Tabela 3 os resultados apresentados pelas duas turmas apresentam 

efeito significativo por resultar em Valor-p o valor de 0,028, isto é, menor que 0,05 (Valor-p < 

0,05). 

Seguindo o modelo estatístico (ANOVA), utilizado para analisar os dados referentes 

as notas no pré-teste,  o Valor-p,  que é  a  significância  estatística  de um resultado,  “é  uma 

medida estimada do grau em que este resultado é ‘verdadeiro’ (no sentido de que seja realmente 

o que ocorre na população, ou seja, no sentido de ‘representatividade da população’)” (VIEIRA, 

1989). O valor do nível-p representa um índice decrescente da confiabilidade de um resultado. 

Quanto mais alto o nível-p, menos se pode acreditar que a relação observada entre as variáveis 

na amostra é um indicador confiável da relação entre as respectivas variáveis na população. 

(VIEIRA, 1989). Estes resultados reforçam a significativa diferença,  detectada no pré-teste, 

entre as duas turmas analisadas.

No geral, percebemos a grande defasagem da aprendizagem Matemática referente 

aos conceitos básicos de Geometria. Analisando de acordo com a classificação das dimensões 

do conhecimento verificamos que das questões referentes ao conhecimento factual (questões 1, 
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2, 3, 4, 8, 11 e 12) as que apresentaram um índice de acerto muito baixo foram a primeira e 

oitava. Como sabemos, estas questões referem-se a elementos básicos da geometria e devem 

servir  de  âncoras  para  outros  conhecimentos.  Assim,  se  não  forem feitas  atividades  com 

organizadores  prévios,  de  acordo  com  Ausubel,  Novak  e  Hanesian  (1980),  as  novas 

informações  possivelmente  não  serão  aprendidas  significamente  pelos  estudantes.  É  nesse 

sentido que um Objeto de Aprendizagem é importante. Além de outros fatores que também 

merecem destaque, os OA se prestam muito bem para essas atividades. 

De acordo com Tavares e Santos (2003), os Objetos de Aprendizagem podem se 

configurar como organizadores prévios,  como pontes cognitivas, facilitando a aprendizagem 

mais específica que se inicia com um entendimento consistente dos conceitos mais inclusivos 

do tema considerado. Além dos mapas e animações, existem textos com um detalhamento (em 

princípio sem equações) dos conceitos mais inclusivos, iniciando sempre próximo à experiência 

concreta,  utilizando  uma  contextualização  que  evoca  a  vivência  do  cotidiano.  A  intenção 

principal é criar uma ligação sólida entre aquilo que se conhece e o que se pretende aprender.

Não  é  possível  para  o  aprendiz  alcançar  altos  níveis  de  aprendizagem 
significativa antes que as estruturas cognitivas adequadas sejam construídas, 
e assim o processo de aprendizagem deve ser interativo ao longo do tempo, 
para  que  se  possa  alcançar  o  domínio  do  conhecimento  ao  nível  de  um 
especialista no assunto (NOVAK, 2003).

Os professores podem encorajar a aprendizagem significativa usando tarefas que 

possam engajar ativamente os estudantes na sua busca por relações entre os seus conhecimentos 

prévios e  as novas informações apresentadas Tais  procedimentos metodológicos  podem ser 

facilitados através de Objetos de Aprendizagem. Para isso, as avaliações devem ser pensadas e 

formuladas de uma forma tal que possam instigar os jovens a pensar, leve-os a refletir sobre os 

temas e não apenas exijam respostas prontas, acabadas que não favorecem à aprendizagem.

5.2  O Pós-teste

Após a aplicação do pré-teste apresentamos o Objeto de Aprendizagem às turmas e 

passamos  a  estudá-lo.  Inicialmente  descrevemos  quais  as  características  do  OA  e  suas 
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especificidades.  Percebemos  que  alguns  alunos,  principalmente  da  turma  A,  ainda  não 

dispunham de habilidades  para operar com os computadores.  Com isso no início do nosso 

primeiro encontro,  reservamos um período para que,  com ajuda dos companheiros e/ou do 

professor, dúvidas fossem solucionadas. Como cada computador seria utilizado por dois ou três 

alunos,  tivemos o cuidado de formar os grupos de modo que aluno(s) com dificuldades de 

operacionalização  das  máquinas  sentassem  juntos  de  outro(s)  que  apresentassem  mais 

facilidade. Após esses ajustes passamos a estudar os temas geométricos fazendo uso do OA. 

Esse estudo deu-se através de discussões e verificações do OA sobre temas tratados 

no ensino  de  Geometria.  Em cada  encontro  apresentamos temas  geométricos  aos  alunos  e 

pedimos para que eles buscassem relações desses no Objeto de Aprendizagem. Por exemplo: 

quando apresentamos “polígonos” e pedimos aos alunos para analisar situações no OA sobre 

polígonos  surgiram  situações  como  construções  de  polígonos,  soma  de  ângulos  internos, 

número de lados, números de vértices, entre outros; quando falamos de segmentos, os alunos 

puderam construir  segmentos,  verificar  suas  projeções  nos  eixos  ortogonais,  verificar  suas 

medidas.  Diante  de  tais  situações  os  alunos  puderam investigar  relações  desses  elementos 

geométricos,  levantar  hipóteses  e  chegar  a  conclusões.  Todas  as  atividades  de  exploração 

tiveram o acompanhamento docente.

Um fator  importante nos encontros  realizados  com o a  utilização do OA foi o 

estímulo que essa metodologia trouxe para muitos alunos. Isso verificou-se através do diálogo 

com  os  estudantes  quando  eles  deixaram  transparecer  que  gostaram  mais  das  aulas,  que 

gostariam que o tempo no laboratório fosse maior. Pediram que fossem realizados mais aulas 

como estas. Essas considerações levam-nos a perceber que o uso dos OA pode responder a um 

dos princípios defendidos por Ausubel,  Novak e Hanesian (1980).  Para eles a vontade do 

aprendiz  se  constitui-se  como  um  dos  elementos  essenciais  para  que  possa  ocorrer 

aprendizagem significativa. 

Como percebemos através do pré-teste que a maioria dos alunos não dispunha de 

conhecimentos  básicos  de  geometria,  decidimos  por  aplicar  o  pós-teste  com  as  mesmas 

questões do pré-teste, porém como a avaliação era composta de testes objetivos mudamos a 

ordem das alternativas de cada questão. Vale ressaltar que os exercícios apresentados no pré-

teste não foram discutidos nos encontros seguintes como também não foram feitas quaisquer 

atividades  avaliativas.  Tratamos  apenas  dos  conceitos  geométricos,  das  propriedades  e  das 

relações que existem entre tais conteúdos.

O pós-teste foi aplicado com 20 (vinte) alunos da turma A e 16 alunos da turma B. 

Abaixo apresentamos os resultados: 
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Tabela 4 – Notas dos alunos no Pós-teste.
Turma A Turma B

Nota
Número de 

alunos    %
% 

acumulada
Número de 

alunos %
% 

acumulada
 0,76 - - - - - -

 1,53 1 5 5 1 6,3 6,3

 2,30 2 10 15 - - -

 3,07 2 10 25 1 6,3 12,5

 3,84 1 5 30 1 6,3 18,8

 4,61 1 5 35 1 6,3 25,0

 5,38 3 15 50 3 18,8 43,8

 6,15 2 10 60 2 12,5 56,3

6,92 3 15 75 3 18,8 75,0

7,69 3 15 90 3 18,8 93,8

8,46 2 10 100 1 6,3 100,0

 Total 20 100 - 16 100,0

Os resultados mostram que no pós-teste a grande maioria dos alunos das turmas 

obteve desempenho entre 4,0 (seis) e 8,0 (oito). Quando analisamos as médias gerais das turmas 

vemos que o crescimento foi importante. Na turma B tivemos uma média de 5,8 (cinco vírgula 

oito) enquanto que na turma A verificamos 5,5(cinco vírgula cinco).

Tabela 5 - Análise estatística das duas turmas

23 ,76 6,15 2,80 1,44

20 1,53 8,46 5,50 2,18

18 1,53 8,46 4,01 1,95

16 1,53 8,46 5,86 1,88

Pré-teste turma A

Pós-teste turma A

Pré-teste turma B

Pós-teste turma B

N
Nota

Mínima
Nota

Máxima Media
Desv.

Padrão

Fazendo uma análise através dos desvios padrões nas duas testagens (pré e pós- 

teste) percebemos que na turma da escola pública, temos na avaliação inicial, um desvio padrão 

de 1,44 (um vírgula quarenta e quatro) e na avaliação final 2,18 (dois vírgula dezoito). O desvio 

menor  no  pré-teste  indica  que  as  notas,  apesar  de  serem  mais  baixas  estiveram  mais 

concentradas, ou seja, houve uma melhora considerável nos desempenhos, porém as notas no 

pós-teste apresentaram-se menos concentradas. Esse fato pode ser explicado pela ausência de 

subsunçores para a maioria dos alunos e também pela pouca habilidade no uso do computador. 

Já na turma B, escola particular, no pré-teste, tivemos um desvio de 1,95 (um vírgula noventa e 

cinco) enquanto no pós-teste verificamos 1,88 (um vírgula oitenta e oito). A partir destes dados 

podemos  inferir  que  apesar  de  ter  ocorrido  um avanço  nos  resultados  gerais  da  turma,  a 

dispersão dos dados pouco se alterou. Em termos gerais podemos concluir que na turma da 
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escola pública o “deslocamento” em termos de qualidade, não atingiu toda a turma, por isso a 

dispersão aumentou. Já para a particular pareceu-nos que os avanços, apesar de menores, foram 

mais homogêneos. Tanto é que se fizermos uma análise em termos de significância estatística 

entre as notas do pré e pós-teste de cada turma, verificamos um valor-p muito próximo de 

“zero” na turma A e de 0,008 na turma B. Isto significa um grau de significância altíssimo em 

ambas as turmas, já que temos um valor-p menor que 0,05. 

Também verificamos, nos resultados do pós-teste que os desempenhos das turmas 

apresentam-se mais homogêneos. Isto significa que o OA teve maior influência na turma que 

apresentou maior defasagem de aprendizagem no pré-teste. Vejamos a Figura 18.
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Figura 18 – Histogramas de freqüência do pós-teste

Analisando os acertos por questão da turma A, figura 19, verificamos que do pré 

para o pós-teste o número de alunos que acertaram as questões 03, 06, 10 e 12 foi o mesmo. 

Com isso, podemos dizer que para as questões que envolviam cálculos, o estudo com OA não 

apresentou avanços importantes. Porém, todas as outras questões foram acertadas no pós-teste 

por um número de alunos maior que no pré-teste. 
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Distribuição dos acertos por questão (Turma A)
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Figura 19 – Análise de acertos por questão na turma A

Já na turma B, houve uma questão na qual o número de alunos que acertou foi 

menor no pós-teste e duas que o número foi o mesmo. Nas outras dez, a quantidade de alunos 

que acertaram no pós-teste foi maior que na avaliação inicial.

Distribuição dos acertos por questão (Turma B)
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Figura 20 – Análise de acertos por questão na turma B

Esses resultados levam-nos a acreditar  que a utilização de um OA, se constitui 

como um diferencial para a aprendizagem. E isso nos remete às considerações expressas por 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980), segundo quem, os elementos primordiais para que ocorra a 

aprendizagem  significativa  são:  a  vontade  do  estudante  em  aprender,  a  existência  de 

conhecimentos  prévios  em  sua  estrutura  cognitiva  e  um  material  com  potencialidades 

significativas. Parece-nos que os OA, se construídos com cuidado e elaborados por uma equipe 

multidisciplinar, irão atender a estes princípios.

Quando comparamos os desempenhos das turmas no pré e no pós-teste (Figura21) 

vemos claramente os avanços conseguidos a partir da utilização do Objeto de Aprendizagem.
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Figura 21 – Histogramas comparativos entre pré e pós-teste das duas turmas

Nos  encontros  realizados  percebemos  uma  mudança  relevante  de  atitude  dos 

estudantes, uma motivação, um estímulo diferente daquele apresentado nas aulas tradicionais. 

Sabemos que essa motivação é dada, entre outras coisas, pelo fato do estudo ser realizado num 

ambiente diferenciado, com recursos tecnológicos computacionais. Porém, entendemos que o 

fato de apresentarmos a Geometria nesse ambiente configura-se como um dos fatores mais 

importantes. Outro fato que merece uma avaliação é a importância que o OA pode adquirir para 

ativar  os subsunçores.  Ao lidar  com o Objeto de Aprendizagem,  o aprendiz,  até  de forma 

involuntária, traz à tona conhecimentos existentes em sua estrutura cognitiva que servirão de 
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bases para outros temas e que, conforme destacam os autores citados por último, representam 

um dos pontos essenciais para a ocorrência da aprendizagem significativa. 

 Sobre a potencialidade dos OA, entendemos que os resultados colhidos indicam 

seu grande potencial. Para ratificar essa afirmação analisemos os dados das tabelas 1, 2, 3, 4 e 5, 

fazendo-se uma comparação entre o pré-teste e o pós-teste de cada turma.

Na turma A, percebemos que a maior concentração de notas se dá, no pré-teste 

entre 0,0(zero) e 4,0 (quatro) enquanto que no pós-teste entre 4,0 (quatro) e 8,0 (oito). Mesmo 

ainda observando um grande número de alunos com notas inferiores a seis, se levarmos em 

consideração as notas do pré–teste, concluímos que houve um importante avanço. Basta vermos 

que quase 75% da turma obtiveram nota superior a 4,0(quatro), enquanto que na turma B mais 

de 80% conseguiram esse feito.

Uma análise interessante dos resultados pode ser feita com as questões que estão 

inseridas  nas  dimensões  cognitivas  de  maior  complexidade,  por  exemplo,  nas  dimensões 

“APLICAR” e “ANALISAR”, de conhecimento PROCEDIMENTAL, que na nossa avaliação 

foram as questões (03, 06, 07,  09, 10, e 13). 

Comparativo dos acertos por questão (Geral)
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Figura 22 – Comparativo de acertos por questão (Geral)

Percebemos  que  mesmo  na  maior  parte  das  questões  referentes  a  dimensões 

cognitivas de maior complexidade houve melhores desempenhos após o estudo realizado com 

Objeto de Aprendizagem.

Esses resultados evidenciam o quanto os Objetos de Aprendizagem podem contribuir 

para a aprendizagem matemática. Porém para que isso aconteça se faz necessário que haja um 

planejamento de ações tanto na construção dos objetos como na realização das atividades. O 

suporte  oferecido  pelos  OA não  só  ajuda  a  superação  dos  obstáculos  inerentes  ao  próprio 

processo de construção do conhecimento matemático, mas também pode acelerar o processo de 

apropriação de conhecimento. 
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Considerações Finais

Sabemos que já existe uma gama de softwares de Geomeria, como por exemplo o 

Cabri  Géomètre ,  muito utilizado na França e,  há muito usado no Brasil.  De acordo com 

Miskulin (1994) esse programa foi desenvolvido por Ives Baulac, Jean-Marie Laborde e Franck 

Bellemain, no Institut d’Informatique et Mathématiques Appliquées de Grenoble (IMAG), um 

Laboratório de pesquisa da Université Joseph Fourier, em Grenoble, França. Ressalta-se que, 

em 1988, este ambiente computacional recebeu o troféu Apple como o melhor software para o 

ensino da Geometria. É nessa perspectiva de facilitação da aprendizagem geométrica que o OA 

ora estudado insere-se. 

Os OA são ambientes de aprendizagem que têm uma característica interessante: 

quanto mais  ricos  nos seus  recursos,  mais  acessíveis  vão se  tornando aos  alunos as idéias 

matemáticas significativas e profundas. Mas os Objetos de Aprendizagem, na forma que se 

apresentam hoje, por si só não garantem a construção do conhecimento. Para que haja avanço 

no  conhecimento  matemático,  é  importante  que  o  professor  projete  as  atividades  a  serem 

desenvolvidas. Uma tarefa difícil é conciliar o que se julga importante a ser aprendido (e é a 

Matemática socialmente aceita que fornece os parâmetros para tal) com a liberdade de ação do 

aluno. Assim, por exemplo, se o objetivo é o aprendizado da Geometria, atividades devem ser 

projetadas. Não basta colocar a disposição do aluno um programa de construção em Geometria, 

por mais recursos que esse programa dispunha não será relevante ao aprendizado se o processo 

de ensino não for planejado, pensado. É bem verdade que o aluno, deve explorar sozinho o 

Objeto de Aprendizagem, mas isso deve ser feito com objetivos definidos pelo professor, mas, 

não conhecidos pelos discentes. Pois a apropriação de idéias matemáticas significativas nem 

sempre acontece de forma espontânea,  mesmo com recursos como os OA, um trabalho de 

orientação por parte do professor faz-se necessário. São os desafios propostos pelo professor 

que vão orientar o trabalho, desafios esses que tornam-se de genuíno interesse dos alunos, desde 

que não sejam eles privados de suas ações e explorações.

Podemos dizer que os Objetos de Aprendizagem apresentam-se ainda como simples 

ferramentas de suporte ao processo de ensino e aprendizagem. Os estudos da área educacional, 

em especial ligados ao ensino/aprendizagem, têm se dado no sentido de mudança nos métodos, a 

partir da incorporação dos novos recursos. É dentro desse espírito que este trabalho insere-se. O 
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primeiro passo, natural em todo momento de transição, é a adaptação do antigo ao novo, ainda 

que de forma um tanto tímida. Isso se percebe tanto na forma como estão sendo concebidos os 

ambientes como na forma como estão sendo incorporados aos processos educativos. A efetiva 

utilização destes ambientes é um grande desafio, conforme aponta Levy (1994):

É certo que a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no 
falar / ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, 
em  um  uso  moderado  da  impressão.  Uma  verdadeira  integração  da 
informática supõe o abandono de um hábito antropológico mais que milenar, 
o que não pode ser feito em alguns anos. (LEVY,1994)

É um desafio que envolve aspectos como a própria construção dos ambientes, a 

formação de professores e novas propostas curriculares. Mas por outro lado, não é difícil pensar 

num futuro para a educação em que os ambientes informatizados vão ultrapassar sua função de 

simples  ferramentas  de  apoio  ao  pensar  pela  forma  com que  a  psicologia  cognitiva  hoje 

entende,  passando  então  a  ter  papel  fundamental  no  próprio  desenvolvimento  de  novas 

capacidades  cognitivas  do  indivíduo,  hoje  pouco  imaginadas,  com  conseqüências  sobre  a 

própria natureza do conhecimento e do conhecimento matemático, em particular.    

Com  uma  pequena,  mas  estatisticamente  significativa  amostra  pesquisada, 

concluímos que não há dúvidas da importância do uso metodologias de ensino que utilizam 

Objetos  de  Aprendizagem.  Os  resultados  apontam  para  grande  relevância  do  uso  desses 

recursos,  principalmente  quando  levamos  em  consideração  os  problemas  que  assolam  a 

aprendizagem matemática,  a  importância  da tecnologia  atualmente  e  a  forma planejada  de 

construção do Objeto.

 

Acreditamos que  a  dinâmica  oferecida  pelo  Objeto  de  Aprendizagem  pode 

contribuir  de modo relevante para o desenvolvimento da aprendizagem significativa.  Mas é 

óbvio que ao propormos o uso de softwares de Geometria  para a melhoria do ensino,  não 

iremos  esperar  que  todos  se  convençam de  que  o  uso  de  OA possa  solucionar  todos  os 

problemas que envolvem o ensino da Geometria, até porque temos conhecimento das condições 

físicas  e  tecnológicas  cruciais  que as  escolas  enfrentam, e sendo assim,  as  atividades  aqui 

descritas e analisadas,  ainda são raras.  Mas,  entendemos que num futuro bem próximo,  os 

ambientes de aprendizagem deverão estar aptos para aulas que tenham como suporte Objetos de 

Aprendizagem. 

Nossa pesquisa indicou que o Objeto de Aprendizagem configura-se num recurso 

pedagógico importante que não deverá ser ignorado. Ademais, vislumbramos um progressivo 
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crescimento de ambientes escolares com recursos desta natureza. Isto não significará espaços 

nos quais seja adotada uma única estratégia metodológica, dispensando o uso de lápis, papel, 

régua, compasso, material manipulável, mas onde esses recursos sirvam de um suporte para a 

facilitação da aprendizagem significativa, ao favorecer no ambiente escolar, à construção de 

atividades que levem aos fatores essenciais para a Aprendizagem Significativa.
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OBJETO DE APRENDIZAGEM – GEOMETRIA ANALÍTICA

1 - MENU PRINCIPAL

• Ao clicar no gráfico (animação interativa) abrirá uma nova tela. (abaixo)
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• Os eixos cartesianos, bidimensionais (eixos x e y), deverão surgir na tela na seguinte 
ordem: primeiro surge o eixo dos x, depois o eixo dos y e por último a malha 
quadriculada juntamente com os algarismos.

• A escala numérica utilizada poderá ser reduzida ou ampliada dependendo do espaço 
disponível e deve aparecer após o surgimento dos eixos;

• Na ajuda deverá constar o seguinte texto: 
 Clique em um dos botões para passar ao próximo cenário.
 Cada botão é referente a um campo de estudo específico.
 Em cada cenário haverá uma ajuda específica.

• Ao colocar o cursor sobre cada ícone será apresentado um pequeno texto informando do 
que se trata. Ou seja: no primeiro (segmentos de reta, polígonos, perímetros e áreas de 
figuras); no segundo (estudo analítico da reta); no terceiro ( estudo da circunferência); 
no quarto ( estudo das cônicas)

• Ao clicar em qualquer dos ícones, será aberto um “campo” para estudo do referido item.
PRIMEIRO ÍCONE

• Ao clicar no primeiro ícone teremos:

• Ao passar o mouse pelos ícones aparecerão as seguintes mensagens:
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• Ao surgir esta tela será apresentada a mensagem: 

 
• Ao mexer o mouse a mensagem desaparecerá. 
• Ao passar com o mouse sobre o plano cartesiano serão mostradas as coordenadas 

cartesianas de cada ponto.
• Ao clicar num ponto suas coordenadas serão armazenadas no espaço abaixo que tem 

possibilidade de armazenar até seis pontos. 
• Clicando-se consecutivamente em dois pontos do plano será mostrado o segmento de 

reta correspondente e surgirá no espaço ao lado o valor da distância entre os pontos.
Exemplo: Clicando em (5;8), depois em (1;5) e depois em construir surgirá a mensagem: 
“ Distância = 5 udc” (unidades de comprimento)
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Para começar o estudo você 
deve clicar em um ponto do 

plano ou digita-lo no campo P1.



• Ao clicar em   serão mostradas as projeções do segmento nos eixos x e y:

• Para calcular as projeções entre os  pontos ( ) ( )222111 ;; yxPeyxP  do plano, 
utilizaremos os algoritmos:

1212 yyPYexxPX −=−=
• Clicando-se em três pontos, não alinhados, consecutivamente, será desenhado o 

triângulo e mostrado o seu perímetro e sua área. Por exemplo: Clicando-se em (5;8), 
depois em (1;5), depois em (6;5) e depois em construir, teremos:
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• O programa só deverá construir um elemento geométrico de cada vez. Assim, após a 
construção de um segmento ou de um polígono se tentarmos clicar em outro ponto ele 
não irá aceitar. Nesse caso deverá surgir a seguinte mensagem:

 Você já definiu uma figura, para alterar clique em limpar. 

• Ao clicar no ícone “?” poderão ser esclarecidas dúvidas: (essa ajuda poderá ser da forma 
da que é apresentada no objeto de aprendizagem “Forças no plano inclinado”.

 Nessa tela você poderá construir segmentos de reta, triângulos, 
quadriláteros, pentágonos e hexágonos.

 Para definir um ponto a ser estudado você deverá clicar sobre ele 
ou digitar no espaço referente a P1. Esse procedimento deverá 
ser seguido para definir qualquer ponto.

 Clicando consecutivamente em dois ou mais pontos, a figura será 
construída automaticamente.

 Se você digitar o(s) você deverá clicar no botão construir. 
 A figura geométrica será construída a partir da ordem específica 

dos pontos. Ou seja: 
P1→P2 (segmento de reta); 
P1→P2→P3→P1(Triângulo); 
P1→P2→P3→P4→P1(quadrilátero
P1→P2→P3→P4→P5→P1 (pentágono)
P1→P2→P3→P4→P5→P6→P1(hexágono)

 Você poderá ver as projeções de um segmento nos eixos cartesianos 
clicando no terceiro ícone (projeção nos eixos).

 Após a definição de uma figura geométrica, você só poderá iniciar 
outra se limpar o campo de estudo.

 Para  cada  figura  definida  serão  apresentadas  características 
específicas:  distância (Um Segmento de Reta); perímetros e áreas. 
(Polígonos)
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• A  distância  entre  os  pontos  ( ) ( )222111 ;; yxPeyxP ==  será  calculada  através  do 

algoritmo ( ) ( ) 2
12

2
12 yyxxdistância −+−= ;

• Para  calcular  o  perímetro  de  um  polígono  formado  pelos  pontos 
( ) ( ) ( ) ( )nnn yxPyxPyxPyxP ;...,,;,;,; 333222111  será utilizado o algoritmo

( ) ( ) ( ) ( ) 2
1

2
1

2

2
1

2
1 yyxxyyxxP ii

n

i
iiii −+−+−+−= ∑

=
−−

• Para  calcular  a  área  de  um  polígono  formado  pelos  vértices 
( ) ( ) ( ) ( )nnn yxPyxPyxPyxP ;...,,;,;,; 333222111  será utilizado o seguinte algoritmo: 

[ ( ) ( ) ]∑
−

=
++ −+−=

1

1
1111 .....

2

1 n

i
nniiiiT yxyxyxyxA

SEGUNDO ÍCONE

• Ao clicar no segundo item (estudo analítico da reta) será apresentado um campo para 
estudo da reta conforme figura abaixo

• Nesse campo poderão ser construídas retas e analisadas suas posições relativas
• Ao passar o mouse pelos ícones aparecerão as seguintes mensagens:
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• Para construir uma reta teremos duas opções: 
1ª)  Clicar  em  dois  pontos  consecutivamente,  automaticamente  será 
apresentada a reta; 
2ª) digitar ou clicar num ponto, digitar o ângulo que a reta forma com o 
eixo x e clicar em construir.

• Quando a reta for apresentada no plano através de dois pontos clicados, o programa 
mostrará o ângulo formado com o eixo dos x e o primeiro ponto clicado, no campo 
abaixo.

• Quando a reta for apresentada no plano através do botão construir, também serão 
armazenados no campo abaixo o ponto e o ângulo.

• Se for repetida a ação para uma nova reta as informações constarão no segundo 
campo reta 2. Nesse momento o programa não mais permitirá construir outra reta, a 
não ser limpando uma ou as duas anteriormente construídas. 

• A reta que passa pelos pontos ( ) ( )222111 ;; yxPeyxP ==  será dada pelo algoritmo

( ) 12
21

21 . yxx
xx

yy
y +−

−
−

=

• Se a reta é paralela ao eixo y  terá equação 21 xxouxx == .
• O  angulo β  que uma reta forma com o eixo horizontal será dado por:







−
−

=
12

12

xx

yy
arctgβ , sendo dados: ( ) ( )222111 ;; yxPeyxP ==

• Se 21 xx = , teremos °= 90β
• A reta que passa pelo ponto ( )111 ; yxP =  e forma um ângulo β  com o eixo 

horizontal será dada por: 
( ) 12. yxxtgy +−= β

• Quando forem apresentadas duas retas no plano uma das opções referentes à posição 
relativa será ativada mostrando a posição entre as retas. Se elas forem concorrentes 
ou perpendiculares será mostrado o ponto de intersecção;

• Por  exemplo:  clicando-se  em  (1;2),  depois  em  (-2;3)  automaticamente  será 
apresentada a reta abaixo.
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• Se clicar  no ícone   a  reta  será  girada  a  partir  do ponto (1;2)  no sentido 
horário. Para isso, usar-se-á o algoritmo:

°==°≠<<°+−= 9090º1800,)( 010 ββββ sexxouefazendoyxxtgy

• A reta poderá ser girada também, a partir  do primeiro ponto ou ponto digitado, 
segurando-a em qualquer lugar com o lado direito do mouse e arrastando-a. Nesse 
momento, a variação do ângulo deverá ser apresentada no campo do ângulo.

• Se clicarmos em outros dois pontos (2;5) e (0;7), por exemplo, depois em construir, 
teremos:

• O programa só permitirá construir duas retas por vez
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• Dadas às retas 21 rer , que formam os ângulos 21 ββ e  com o eixo das abscissas, 

elas serão retas paralelas distintas se  21 ββ = e  2111 rPourP ∉∉ , serão paralelas 

iguais  se  21 ββ =  e  2111 rPerP ∈∈   concorrentes  não  perpendiculares  se 
º90º90 122121 +≠+≠≠ ββββββ oue , e serão concorrentes perpendiculares se 
º90º90 122121 +=+=≠ ββββββ oue .

• O  ponto  de  intersecção  );( yxP  entre  as  retas 

2222211111 );();( ββ ângulocomyxPempassaquereângulocomyxPempassaquer
, e não são paralelas ao eixo y, será dado por:











+−





−

−+−=

−
−+−

=

111
21

122211
1

21

122211

.
..

..

ytgx
tgtg

yytgxtgx
tgy

tgtg

yytgxtgx
x

β
ββ

βββ

ββ
ββ

• Se uma das retas for paralela ao eixo y, então teremos 1r  definida pelo ponto );( 111 yxP  

e pelo ângulo 1β  dada pela equação )( 111 xxtgyy −=− β  e 2r definida pelo ponto 
);( 222 yxP  com equação 2xx = . (vive-versa). O ponto de intersecção neste caso será:

11212 )( yxxtgyexx +−== β  ou 22121 )( yxxtgyexx +−== β

Vejamos algumas situações:
• Clicando-se nos pontos (1;2) , (1;5) e em construir; depois clicando-se em 
(-2;1), (-2;-4) e em construir, temos:

• Inserindo-se o ponto (3;-5), o ângulo de 135º e clicando-se em construir; clicando-se em 
(-2;4), inserindo-se o ângulo de 45º e clicando-se em construir, teremos:

118



TERCEIRO ÍCONE

• Ao clicar no ícone circunferência abrirá o campo de estudo da circunferência. 
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• No botão de ajuda deverão ser apresentadas as seguintes orientações:
 Nessa tela você poderá construir circunferências e retas;
 Para construir uma figura geométrica você terá três opções: 

1ª)clicar  consecutivamente  em  dois  pontos  e  clicar  no  botão 
correspondente da figura que deseja construir. 
2ª)digitar  no  campo  específico  o  centro  (para  circunferência)  ou 
ponto (para reta), o raio ou o ângulo e clicar em construir.
3ª)Clicar num ponto (centro), digitar o ângulo ou o raio e clicar em 
construir. 

 Se  você  clicar  consecutivamente  em dois  pontos  e  em construir 
circunferência o centro será o primeiro ponto clicado, o raio será 
dado pela distância entre os pontos e os dois serão mostrados no 
campo específico ao lado.

 Quando  for  construída  uma  circunferência  serão  mostrados  o 
Comprimento da mesma e a área do círculo limitado por ela.

 Ao clicar no ícone limpar, você limpa o último comando atribuído.
 Ao clicar no ícone menu, você retorna ao menu principal.
 Quando  forem  apresentados  dois  elementos  geométricos,  duas 

circunferências  ou  uma  circunferência  e  uma  reta,  serão 
apresentadas as posições relativas entre ambas.

• Haverá duas possibilidades para construção de uma circunferência: 
- (1ª) Clicando sobre um ponto qualquer e depois clicando em outro e em seguida 

clicar  em   ,  o programa entenderá que o primeiro ponto é o centro e a 
distância entre os dois pontos é o raio. E assim a circunferência será traçada.
- (2ª) Ao se informar o centro e o raio nos referidos campos e  depois clicar  em 

 também será construída a circunferência.

• Sendo mostrada uma circunferência será apresentada, no espaço ao lado, a área 
do círculo limitado pela circunferência e o comprimento da circunferência. 

Veja o exemplo:

- Clicando-se no ponto (-2; 2 ), depois em (2;5), depois em , teremos:
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• A área do círculo será calculada pelo algoritmo 2.RÁrea π=
• O comprimento será dado por RoCompriment ..2 π=
• Para construir uma reta nessa tela o processo será o mesmo indicado na tela 

anterior.
• O programa só construirá dois elementos por vez, ou seja, duas circunferências 

ou uma circunferência e uma reta. (Nessa tela não será possível construir duas 
retas)

• Dados dois elementos geométricos será mostrada a posição relativa entre eles e, 
o(s) ponto(s) de intersecção, se houver.

Veja o exemplo:

- Clicando-se em (-2; 2), depois em (2; 5) e depois em ; clicando-se agora 

em (-2; 5), depois em (1; -2) e em seguida em , teremos:
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• Para construção da circunferência serão usados os seguintes algoritmos:
- Se for clicado um ponto ( )111 ; yxP  e depois ( )222 ; yxP  a circunferência será 

dada por:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1
2

1
2

21
2

211
2

1
2

21
2

21 yxxyyxxyeyxxyyxxy +−−−+−−=+−−−+−=

        - Se for indicado o centro );( 00 yxC e o raio R no campo específico, teremos então:

( ) ( ) 0
2

0
2

0
2

0
2 yxxRyeyxxRy +−−−=+−−=

• Para a construção da reta serão usados os mesmos algoritmos descritos anteriormente no 
estudo da reta;

• Para determinar a posição relativa entre uma reta e uma circunferência serão usados os 
seguintes algoritmos:

- Se a distância entre a reta ( ) ( )11 xxtgyy −=− β e o centro ( )00 ; yxC  da 
circunferência é menor que o raio R, então a reta é secante à circunferência. Assim, 
teremos:

nciacircunferêàsecanteretaR
tg

ytgxyxtg
→<

−++−
β

ββ 1100 .).(

- Se a distância entre a reta ( ) ( )11 xxtgyy −=− β e o centro ( )00 ; yxC  da 
circunferência  é igual ao raio R, então a reta é tangente à circunferência. Assim, teremos:
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nciacircunferêàtangenteretaR
tg

ytgxyxtg
→=

−++−
β

ββ 1100 .).(

- Se a distância entre a reta ( ) ( )11 xxtgyy −=− β e o centro ( )00 ; yxC  da 
circunferência  é maior que o raio R, então a reta é externa à circunferência. Assim, 
teremos:

nciacircunferêàexternaretaR
tg

ytgxyxtg
→>

−++−
β

ββ 1100 .).(

• Para  determinar  a  posição  relativa  entre  duas  circunferências  usamos  os  seguintes 
algoritmos:  Sejam as  circunferências  21 CeC  de  centros  ( ) );(; 222111 yxCeyxC  e 

raios 21 ReR .
Temos:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) asconcêntricnciasCircunferêyyxxSe

outraàinteriormenornciaCircunferêRRyyxxSe

secantesnciasCircunferêRRyyxxRRSe

nteinteriormetangentesnciasCircunferêRRyyxxSe

nteexteriormetangentesnciasCircunferêRRyyxxSe

exterioresnciasCircunferêRRyyxxSe

→=−+−→

→−<−+−≤→

→+<−+−<−→

→−=−+−→

→+=−+−→

→+>−+−→

0

0

2
21

2
21

21
2

21
2

21

21
2

21
2

2121

21
2

21
2

21

21
2

21
2

21

21
2

21
2

21

QUARTO ÍCONE

• Ao clicar no ícone “cônicas” será aberto o seguinte campo:

• Imediatamente surgirá a seguinte mensagem:
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• Antes de escolher o tipo de cônica nenhum comando será aceito pelo programa. Só após 
da escolha é que os campos ficarão liberados.

• Ao escolher “elipse” surgirá o seguinte cenário.

• Nesse momento surgirá a seguinte mensagem: 

• Ao tocar no mouse essa mensagem desaparecerá.
• Ao digitar ou clicar num ponto surgirá uma mensagem dizendo.

• Se for tentado colocar um ponto que não defina com o primeiro um segmento 
paralelo a um dos eixos, aparecerá a mensagem:
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Escolha o tipo de Cônica que 
você deseja estudar. Clique no 

botão correspondente.

Clique num ponto ou digite-o 
no espaço correspondente para 

iniciar o estudo.

Clique em outro ponto para 
definir o eixo maior da elipse.

O eixo maior de uma elipse 
deve ser paralelo a um dos 

eixos cartesianos.



• Quando  os  pontos  que  definem  o  eixo  maior  forem  inseridos  surgirá  uma 
informação do centro e uma mensagem dizendo: 

• Se o foco indicado não estiver dentro das condições estabelecidas, surgirá a seguinte 
mensagem:

• No ícone ajuda teremos:

 Nessa tela você poderá construir elipses, hipérboles e retas.
 Para construir uma elipse você deve indicar,  (clicando ou digitando), 

inicialmente os pontos extremos do seu eixo maior. (Lembre que o eixo 
maior  de  uma  elipse  é  paralelo  a  um  dos  eixos  cartesianos, 
consequentemente o eixo menor também)

 Em seguida você deverá indicar (clicando ou digitando) um dos focos da 
elipse. (Lembre que os focos da elipse pertencem ao segmento que define 
o eixo maior)

 Depois clique em construir.
 No campo ao lado serão mostradas as medidas dos eixos e a distância 

focal.
 Para desfazer qualquer ação você deve clicar no botão limpar.
 A construção  de  uma reta  só  será  aceita  depois  de  construída  uma 

elipse.
 Para  construir  uma reta  você  deve  clicar  consecutivamente  em dois 

pontos distintos, ou clicar num ponto e digitar o outro, ou clicar num 
ponto e digitar  o ângulo,  ou ainda digitar o ponto e  o ângulo.  Após 
qualquer dessas opções, clicar em construir.

 Estando construídas  uma elipse  e uma reta será mostrada a posição 
relativa de ambas e o(s) ponto(s) de intersecção se houver.

 Terminada a construção de uma elipse e de uma reta você só poderá 
construir novamente um elemento limpando o(s) já construído(s).

 Clicando em cima da elipse e depois no terceiro ícone (Girar) ela será 
movimentada sobre seu centro 90º no sentido horário.

 Clicando sobre e reta e depois no ícone (Girar) ela será girada 90º a 
partir do primeiro ponto inserido no sentido horário.

 Clicando em menu você será direcionado para o menu principal.
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Informe um dos focos 
da elipse

Os focos de uma elipse são 
pontos que pertencem ao 

eixo maior



• Ao clicar num ponto ( )111 ; yxP  o programa só aceitará a entrada de um novo ponto 
( )222 ; yxP  se 2121 yyexx ≠=  ou 2121 yyexx =≠ . O segmento 21PP  será 

considerado como o eixo maior da elipse.
• O centro ( )00 ; yxC da elipse será dado por:

22
21

0
21

0

yy
ye

xx
x

+=+=

• O  programa  só  irá  aceitar  um  ponto  (Foco)  ( )yxF ;  se 
] [ ] [ 212001 ;; yyyexxxxx ==∪∈  ou  ] [ ] [ 212001 ;; xxxeyyyyy ==∪∈ .  O 

outro foco será automaticamente mostrado, uma vez que este é simétrico em relação 
ao centro. 

• Nesse momento, clicando-se em construir, será então construída a elipse e aparecerá 
uma informação com a medida da distância focal e a medida dos eixos.

• Esse  procedimento  poderá  ser  feito  inserindo-se  os  extremos  do  eixo  maior  no 
campo específico e depois um dos focos.

Veja o exemplo:
- Clicando-se (5;0) e em (-5;0)  teremos a seguinte tela:

-Clicando em qualquer ponto dentro da condição estabelecida para um foco, por exemplo, em 
(4;0), teremos : 
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• Uma elipse de eixo maior dado por 21PP , com ( )111 ; yxP  e ( )222 ; yxP , focos 
( ) ( )442331 ;; yxFeyxF será definida por:

( ) ( )[ ] ( )
( ) 02

21

2
02

43
2

21 4

1
. y

xx

xx
xxxxy +













−
−

−−−−±=  se 2121 yyexx =≠

Ou

( ) ( )
( ) ( ) 02

43
2

21

2
02

21 4

1
. y

yyyy

xx
yyy +













−−−
−

−−±=  se 2121 yyexx ≠=

• Ao construir uma cônica o programa será liberado para os procedimentos de construção 
de uma reta, do modo antes descrito.

• Ao construir uma reta será apresentada a posição relativa entre a cônica e a reta.
• A construção de outra cônica ou de outra reta só será possível limpando-se um dos 

campos.
• Uma figura geométrica poderá ser girada utilizando-se o terceiro botão. Nesse caso cada 

giro será de 90º. (Para girar uma figura ela precisará está selecionada).

• Ao clicar na opção hipérbole será apresentado o campo abaixo.
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• Nesse momento surgirá a seguinte mensagem: 

• Ao tocar no mouse essa mensagem desaparecerá.
• Ao digitar ou clicar num ponto surgirá uma mensagem dizendo.

• Se for tentado colocar um ponto que não defina com o primeiro um segmento 
paralelo a um dos eixos, aparecerá a mensagem:

• Quando os pontos que definem o eixo real forem inseridos surgirá uma informação 
do centro e uma mensagem dizendo: 
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Clique num ponto ou digite-o 
no espaço correspondente para 

iniciar o estudo.

Clique em outro ponto para 
definir o eixo real da hipérbole.

O eixo real de uma hipérbole 
deve ser paralelo a um dos 

eixos cartesianos.

Informe um dos focos 
da hipérbole



• Se o foco indicado não estiver dentro das condições estabelecidas, surgirá a seguinte 
mensagem:

• Ao clicar num ponto ( )111 ; yxP  o programa só aceitará a entrada de um novo ponto 
( )222 ; yxP  se 2121 yyexx ≠=  ou 2121 yyexx =≠ . O segmento 21PP  será 

considerado como o eixo real da hipérbole.
• O centro ( )00 ; yxC da hipérbole será dado por:

22
21

0
21

0

yy
ye

xx
x

+
=

+
=

• O  programa  só  irá  aceitar  um  ponto  (Foco)  ( )333 ; yxF  se 

[ ] [ ] 213123213 ;; yyyexxxouxxx ==∉∉  ou 

[ ] [ ] 213123213 ;; xxxeyyyouyyy ==∉∉  O  outro  foco  será  automaticamente 
mostrado, uma vez que este é simétrico em relação ao centro. 

• Esse procedimento poderá ser feito inserindo-se os extremos do eixo real no campo 
específico e depois um dos focos.

• Nesse momento será então construída a hipérbole e aparecerá uma informação com 
a medida da distância focal e a medida dos eixos.

• A distância entre os focos ( ) ( )444333 ;; yxFeyxF  simétrico de 3F em relação ao 
centro, será dada por:

( ) ( ) 2
43

2
43 yyxxdistância −+−=

• A medida do eixo real definido pelo segmento 21PP  será dada por:

( ) ( ) 2
21

2
21 yyxxrealeixo −+−=

• A medida do eixo imaginário será dada por:

( ) ( ) ( ) ( ) 2
21

2
21

2
43

2
43 yyxxyyxximaginárioeixo −−−−−+−=
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Os focos de uma hipérbole 
são pontos que estão sobre a 
reta que contém o eixo real, 
mas, são exteriores ao eixo.



• Uma hipérbole de eixo real dado por 21PP , com ( )111 ; yxP  e ( )222 ; yxP , focos 
( ) ( )442331 ;; yxFeyxF será definida por:

( )
( )

( ) ( )[ ] 0
2

21
2

432
21

2
0 ..

4

1
yxxxx

xx

xx
y +−−−












−

−
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±= , 2121 yyexxse =≠

Ou
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( ) ( ) 212102

21
2
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2
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21 ,
4

1
. yyexxsey

yyyy
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yyy ≠=+
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• No ícone ajuda teremos:

 Nessa tela você poderá construir hipérboles e retas.
 Para  construir  uma  hipérbole  você  deve  indicar,  (clicando  ou 

digitando), inicialmente os pontos extremos do seu eixo real. (Lembre 
que o eixo real de uma hipérbole é paralelo a um dos eixos cartesianos, 
consequentemente o eixo imaginário também)

 Em seguida você deverá indicar (clicando ou digitando) um dos focos da 
hipérbole.  (Lembre  que  os  focos  da hipérbole  pertencem á reta que 
contém o eixo real, mas, são exteriores ao eixo).

 Depois clique em construir.
 No campo ao lado serão mostradas as medidas dos eixos e a distância 

focal.
 Para desfazer qualquer ação você deve clicar no botão limpar.
 A construção  de  uma reta  só  será  aceita  depois  de  construída  uma 

hipérbole.
 Estando construídas uma hipérbole e uma reta será mostrada a posição 

relativa de ambas e o(s) ponto(s) de intersecção se houver.
 Terminada a construção de uma hipérbole e de uma reta você só poderá 

construir novamente um elemento limpando o(s) já construído(s).
 Clicando em cima da hipérbole e depois no terceiro ícone (Girar) ela 

será movimentada sobre seu centro 90º no sentido horário.
 Clicando sobre e reta e depois no ícone (Girar) ela será girada 90º a 

partir do primeiro ponto inserido no sentido horário.
 Clicando em menu você será direcionado para o menu principal.

• Ao clicar no ícone parábola teremos o seguinte cenário:
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• Nesse momento surgirá a seguinte mensagem: 

• Ao tocar no mouse essa mensagem desaparecerá.
• Após digitar ou clicar no primeiro ponto surgirá uma mensagem dizendo.

• Se for tentado colocar um ponto que não defina com o primeiro um segmento 
paralelo a um dos eixos, aparecerá a mensagem:

• No  momento  que  o  ponto  for  informado  corretamente  será  desenhada 
automaticamente a diretriz da parábola.

• Para construção da parábola deve-se clicar no botão construir.
• Quando os pontos que definem o foco e a diretriz  forem inseridos surgirá  uma 

informação do vértice da parábola e do seu parâmetro.
Veja o exemplo: Clicando ou digitando em  (-1;2) e em seguida em (2;2), 

teremos:
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Clique num ponto ou digite-o 
no espaço correspondente para 

definir o foco da parábola.

Clique em outro ponto para 
definir a diretriz da parábola.

O ponto deve formar com o 
foco um segmento paralelo a 

um dos eixos cartesianos.



-Clicando agora no botão construir, temos:

 
• Ao clicar num ponto ( )111 ; yxP  (Foco) o programa só aceitará a entrada de um novo 

ponto ( )222 ; yxP  se 2121 yyexx ≠=  ou 2121 yyexx =≠ . O segmento 21PP  
será considerado como o parâmetro da parábola.

• O Vértice ( )000 ; yxV da parábola será dado por:

22
21

0
21

0

yy
ye

xx
x

+=+=

• Para construção da parábola será usado o seguinte algoritmo:
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( )

( )
2121

21

21

2
1

212112121

,
2.2

,2.

xxeyyse
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OU

yyexxseyxxxxxy

=≠
+

+
−

−
=

=≠+−−−±=

.

 Nessa tela você poderá construir parábola e retas.
 Para construir uma parábola você deve indicar, (clicando ou digitando), 

inicialmente o ponto que representa o foco da parábola. 
 Em seguida você deverá indicar (clicando ou digitando) um outro ponto 

para definir a diretriz da parábola. Este ponto deve formar com o foco 
um segmento paralelo a um dos eixos cartesianos.

 Depois clique em construir.
 No campo ao lado serão mostrados o vértice e o parâmetro da parábola.
 Para desfazer qualquer ação você deve clicar no botão limpar.
 A construção  de  uma reta  só  será  aceita  depois  de  construída  uma 

parábola.
 Estando construídas uma parábola e uma reta será mostrada a posição 

relativa de ambas e o(s) ponto(s) de intersecção se houver.
 Terminada a construção de uma parábola e de uma reta você só poderá 

construir novamente um elemento limpando o(s) já construído(s).
 Clicando em cima da parábola e depois no terceiro ícone (Girar) ela 

será movimentada sobre seu centro 90º no sentido horário.
 Clicando sobre e reta e depois no ícone (Girar) ela será girada 90º a 

partir do primeiro ponto inserido no sentido horário.
 Clicando em menu você será direcionado para o menu principal.
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Anexo II – A avaliação

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
MESTRADO EM EDUCAÇÃO

Avaliação de Aprendizagem
Geometria: Segmentos, polígono e retas.

01 – Assinale a única alternativa que está INCORRETA com relação ao estudo de polígonos. 

(A) O Perímetro de um polígono é soma das medidas dos seus lados.
(B) Num polígono o número de vértices é igual ao número de lados
(C) Polígono regular é aquele que possui todos os ângulos de mesma medida
(D) Se um polígono tem n lados então à soma das medidas dos seus ângulos internos é dada por 

º180).2( −= nS

02 – O que são segmentos de reta consecutivos?
 
(A) são segmentos que possuem um único ponto em comum
(B) são segmentos que estão na mesma linha (alinhados)
(C) são segmentos que têm a mesma medida
(D) são segmentos paralelos

03- Dados os pontos  );( AA yxA  e  );( BB yxB  ,  e um segmento de reta  AB  no plano cartesiano, 

defini-se  as  projeções  deste  segmento  como  sendo  as  medidas:  BA xx −  projeção  no  eixo  x  e 

BA yy −  projeção no eixo y. Dados os pontos )7;8(),5;5( −− BA , as medidas das projeções desse 

segmento são:
(A) Projeção em x = 3 e Projeção em y = 2
(B) Projeção em x = 13 e Projeção em y = 12
(C) Projeção em x = 12 e Projeção em y = 13
(D) Projeção em x = 10 e Projeção em y = 8

04 – Assinale V (verdade) ou F (falso):

a) Duas retas perpendiculares formam ângulo reto (    )
b) A intersecção entre duas retas é um conjunto formado por no máximo um elemento (   )
c) A condição necessária e suficiente para que duas retas coplanares sejam paralelas é que elas não 
tenham ponto em comum (     )
A seqüência correta é:
A) VVV B) VFF C)FVV D)FFF

05 – Analise as sentenças abaixo sobre o estudo de retas:
I – Dados os pontos A e B do plano, com BA ≠ , só há uma única reta r, tal que rBerA ∈∈ .Ou 
seja, por dois pontos só passa uma única reta.

II – Dado um ponto P existem nrrrr ...,,, 321  retas que se intersectam em P. Ou seja, por um único 

ponto do plano passam infinitas retas.
 III – Duas retas  perpendiculares são sempre concorrentes.

Está (ao) correta(s):

A) somente I B) somente II C) somente I e II D) todas
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06 - A escada da figura abaixo foi construída de acordo com a fórmula a + 2b = 63. Use as 
informações da figura e descubra o valor de a .

(A) a = 31
(B) a = 16
(C) a = 25
(D) a = 28
(E) a = 18

07 – Decompondo-se um heptágono (polígono de sete lados) em triângulos construídos a partir de 
vértices não consecutivos podemos dizer que o número de triângulos encontrado, é:
(A) 5 (B) 4 (C) 6 (D) 3

08 – Nos triângulos construídos abaixo, EFCDAB == .

Podemos afirmar que:
(A) Os três triângulos são semelhantes
(B) Os três triângulos possuem perímetros iguais.
(C) Os três triângulos possuem áreas iguais
(D) Os três triângulos possuem áreas diferentes e perímetros diferentes.

09 – Se os pontos )2;1(),2;3(),2;3( −−− são vértices de um quadrado, podemos afirmar que o 
quarto vértice está situado no
a) IV Quadrante
b) III Quadrante
c) II Quadrante
d) eixo das abscissas

10 - Os pontos (a,b) e (c,d) estão representados na figura ao lado. O ponto (a + b, c – d) está situado 
no:
a)1° quadrante
b)2º quadrante
c)3º quadrante
d)4º quadrante
e)eixo Ox
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11– Numa aula de Geometria Analítica o professor perguntou a alguns dos seus alunos quatro 
questões, que deveriam ser respondidas como verdadeiras ou falsas:

• Questão 1 – Conhecidos dois pontos quaisquer do espaço, sempre podemos determinar uma 
equação de uma reta que passa por eles.

• Questão 2 – Uma reta possui uma única equação que a determina e esta é da forma a.x + b.y + 
c = 0.

• Questão 3 – Se uma reta passa na origem do sistema, então ela tem equação da forma  a.x + 
b.y = 0.

• Questão 4 – Dados três pontos quaisquer de um mesmo plano, sempre podemos traçar, no 
mínimo duas e no máximo três retas.

Os alunos A, B, C, D e E apresentaram as seguintes respostas:
a) Aluno A: VVVV         b)Aluno B: VFVF        c)Aluno C: FFVV    d)Aluno D: VVFF  

 e)Aluno E:FFFF
 Quem acertou todas as questões? __________________________________

12 – Nos polígonos abaixo, os segmentos EFeCDAB ,,  possuem medidas iguais.

Podemos afirmar que:
a) Os três polígonos possuem áreas iguais
b) Os três polígonos possuem perímetros iguais
c) O triângulo possui área igual à metade da área de qualquer um dos outros polígonos
d) Os dois quadriláteros possuem áreas e perímetros iguais 

13 – Um terreno com o formato mostrado na figura foi herdado por quatro irmãos e deverá ser 
dividido em quatro lotes de mesma área.
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Um dos irmãos fez algumas propostas de divisão para que fossem analisadas pelos demais herdeiros. 
Dos esquemas abaixo, onde lados de mesma medida têm símbolos iguais, o único em que os quatro 
lotes não possuem, necessariamente, a mesma área é:
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