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RESUMO
Neste texto apresenta-se a pesquisa desenvolvida com alunos do 7º ano do Ensino
Fundamental da Rede Pública Municipal de São José dos Campos – SP. Os alunos realizaram
atividades relacionadas a ideia de volume de um sólido geométrico no software GeoGebra. O
objetivo da pesquisa é compreender como a visualização é/pode ser potencializada com as
tecnologias em atividades de geometria. Para nos familiarizarmos com o tema visualização
fizemos uma revisão teórica buscando entender o seu sentido no ensino de geometria e,
também, sobre o trabalho com tecnologias em sala de aula. A partir do que se mostrou nas
leituras, elaboramos atividades que pudessem favorecer a visualização com o software
escolhido, o GeoGebra. Foram realizados sete encontros com os alunos que frequentam uma
escola pública de ensino integral. Os encontros aconteceram no período destinado às
atividades extracurriculares. A produção de dados da pesquisa se deu a partir da filmagem e
transcrição dos encontros com os alunos. Na análise dos dados, seguindo o rigor da pesquisa
qualitativa de abordagem fenomenológica, voltamos nossa atenção para as possibilidades que
foram abertas, a partir do software, para a aprendizagem do aluno. A interpretação nos
permite dizer que o Movimento é uma possibilidade para a compreensão do objeto
geométrico, a visualização é relevante para que aluno possa realizar investigações de
propriedades geométricas e para a formação da ideia geométrica de volume. Estas são as
Categorias de Análise que, ao serem discutidas, nos levam à compreensão de que há uma
potencialidade para a aprendizagem geométrica com as tecnologias por haver a intenção do
sujeito em compreender os desafios que o professor lhe propõe.

Palavras-chave: Fenomenologia. Educação Matemática. Geometria Dinâmica. Tecnologias.

ABSTRACT
In this text the research developed with students of the 7th year of Elementary School of the
Public Schools of São José dos Campos - SP. Students performed activities related to the idea
of volume of a geometric solid in GeoGebra software. The goal of the research is to
understand how visualization is / can be leveraged with technologies in geometry activities. In
order to familiarize ourselves with the topic of visualization we have made a theoretical
revision seeking to understand its meaning in the teaching of geometry and also on the work
with technologies in the classroom. From what was shown in the readings, we elaborated
activities that could favor the visualization with the chosen software, the GeoGebra. There
were seven meetings with the students who attending a full time public school. The meetings
took place in the period for extracurricular activities. The data production of the research was
based on the filming and transcription of the meetings with the students. In the analysis of the
data, following the rigor of the qualitative research of phenomenological approach, we turn
our attention to the possibilities that were opened from the software for the student's learning.
The interpretation allows us to say that the Movement is a possibility for the understanding of
the geometric object, the visualization is relevant so that student can realize investigations of
geometric properties and for the formation of the geometric idea of volume. These are the
Categories of Analysis that, when its discussed, lead us to the understanding that there is a
potential for geometric learning with the technologies for having the intention of the subject
to understand the challenges that the teacher proposes to him.

Keywords: Phenomenology. Mathematical Education. Dynamic Geometry. Technologies.
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1. INTRODUÇÃO
Foram muitas as escolhas feitas até a escrita desta dissertação. Tantas pessoas que me
ajudaram nesse caminho, que fizeram voltar-me ao porquê de ter me tornado professora.
O interesse em ajudar os amigos durante a aula de matemática sempre esteve presente
em meu cotidiano escolar e, com isso, a vontade de ser professora de matemática nascia e
aumentava. O desestímulo por parte de meus exemplos de professores era grande: “Vai fazer
engenharia!”, “Ser professor não dá futuro!”, “Você é tão inteligente, não faz isso!”. Essas são
algumas frases que me fizeram considerar a possibilidade de um caminho diferente da
licenciatura. Com os (des)incentivos fui em busca de me tornar técnica em mecânica.
No entanto, a vontade de ser professora ainda permanecia em mim e o técnico só me
fez perceber isso. Aprendia com afinco os conteúdos, principalmente os que envolviam
cálculo, como Resistência dos Materiais, e ajudava os colegas que tinham dificuldade. O
curso técnico me fez ter a certeza da intenção de cursar licenciatura e, com o incentivo do
último professor de matemática do Ensino Médio, ingressei na graduação do curso de
Licenciatura em Matemática.
A partir do 2º ano da graduação iniciei o estágio em uma escola da rede privada de
ensino na cidade de São José dos Campos, cidade onde morava. A vivência em sala de aula
me trouxe muitas inquietações e, uma delas, me levou ao tema desenvolvido no Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).
O interesse em compreender a potencialidade de um software de geometria dinâmica
para ensinar conteúdos relativos à geometria iniciou-se no estágio da graduação, culminou na
escolha do tema do TCC e me acompanha na investigação do mestrado. Hoje, como
professora de matemática do Ensino Fundamental, vejo que as inquietações permanecem. A
escrita da dissertação, concomitante à docência, me fez olhar para minha prática e buscar
melhores estratégias de ensino que permitissem desenvolver um trabalho investigativo com os
meus alunos. A dificuldade em geometria, ligada ao meu interesse em tecnologias, me
encaminhou para a pergunta que norteia a busca desta pesquisa: “Como a visualização
potencializada pelo software GeoGebra possibilita a aprendizagem geométrica?”.
A opção metodológica assumida na pesquisa é a fenomenologia que possibilita a busca
pela compreensão de características de determinado fenômeno. Tal busca é norteada por uma
interrogação que está presente em toda a trajetória investigativa e, voltando-se sempre a ela,
buscamos sentido no que nos dados constituídos se mostra.
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Orientada por esta interrogação, explicito o modo pelo qual entendo o ensino de
geometria com tecnologias, agora não mais sozinha, mas em comunhão com os outros nos
quais dialogo: autores, orientadora, colegas de grupo, etc. Isso me leva, desde este ponto,
mudar o “eu” por “nós”, embora mesmo quando traço minha trajetória, entenda que há
“outros” que comigo estiveram presente influenciando-a. Enfim, para o mestrado, nos
propusemos a desenvolver um trabalho de campo com alunos do 7º ano de uma escola pública
de tempo integral da cidade de São José dos Campos. Foram sete encontros semanais de 60
minutos cada um em que foram propostas tarefas que envolviam conteúdo de geometria
euclidiana com o software GeoGebra.
Para expor o que na pesquisa está sendo feito, organizamos o texto que aqui
apresentamos:
Na sessão intitulada Tecnologias no ensino de matemática: uma compreensão,
discutimos a importância das tecnologias em sala de aula e o trabalho delas no ambiente
escolar. Apresentamos o software escolhido para as atividades e as possibilidades que um
software de geometria dinâmica traz para o ensino de matemática. Também discutimos o sercom-tecnologia e o conhecimento produzido através do software.
Na sessão intitulada A visualização no ensino de geometria tratamos a ideia de
espaço considerando sua importância para dizer da visualização. Trazemos algumas
concepções teóricas sobre a visualização e destacamos o nosso entendimento. Destacamos,
também, a experimentação em geometria e a relevância da visualização para os conteúdos
geométricos. Concluímos este capítulo discutindo o sentido da visualização e a percepção.
Optamos por deixar a discussão metodológica para a sessão Metodologia. Essa opção
justifica-se pela intenção de fazer o leitor compreender tanto a postura assumida, quanto o
modo pelo qual a análise de dados é feita na perspectiva da fenomenologia.
Em Procedimentos Metodológicos, apresentamos os encontros e as atividades
desenvolvidas. Iniciamos o tratamento dos dados e a análise ideográfica e nomotética,
expondo as categorias abertas.
Na penúltima sessão, Discussão dos dados, nos voltamos atentamente para o que na
análise se mostrou relevante, buscando discutir cada uma das categorias abertas à luz do
interrogado e dos autores lidos.
A última sessão, Considerações sobre o investigado, visa expor uma articulação do
compreendido, ressaltando a relevância da pesquisa para a área de Educação Matemática.
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2. TECNOLOGIAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA COMPREENSÃO
Neste capítulo iremos expor nossa compreensão acerca do estudo teórico empreendido
sobre a presença das tecnologias na sala de aula. Apresentamos, também, o software
escolhido para nossa pesquisa e o sentido que, para nós, faz a produção de conhecimento
matemático quando se está com o computador.
O avanço da tecnologia é algo notável na sociedade atual. Autores como Valente
(1999), Ponte (2000), Borba (2002) bem como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
já discutiam a importância de seu uso no contexto educativo, salientando que o conhecimento
tem sido alterado através do tempo e a tecnologia é um dos fatores que a tem influenciado.
O uso do computador na educação, segundo Valente (1999), teve início na década de
1970, com experiências em universidades. Houve avanços com relação ao seu uso, mas o
caminho a percorrer para que as tecnologias estejam efetivamente presentes em sala de aula
ainda é longo. Ponte (2002) destaca a importância das tecnologias em sala de aula, tratando-as
como elementos constituintes de um ambiente de aprendizagem. Logo, é necessário que a
educação acompanhe o ritmo de transformações da sociedade, atualizando-se ao novo
tempo/nova geração das salas de aula.
Entendemos que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) propiciam a
oportunidade de gerar situações que despertem o interesse do aluno e o conduza à
compreensão de um tema abordado em sala de aula, mas, ao se tratar de TIC, pode-se dizer
tanto do giz e lousa, lápis e papel quanto de recursos como os software, internet, etc. Assim, a
discussão acerca das TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) surge na
atualidade como uma forma de focar exclusivamente as tecnologias digitais.
“As mudanças na sociedade e na cultura, advindas da disseminação das práticas
sociais midiatizadas pelas TDIC, são de tal envergadura que suscitam estudos gerados em
distintas áreas do conhecimento” (VALENTE, ALMEIDA e GERALDINI, 2017, p. 458), o
que justifica pensar sobre as mudanças no ensino. Esses autores destacam como maior desafio
o fato de se ter que pensar propostas educativas que superem a instrução centrada no professor
ou no conteúdo ditado pelo livro didático, em que há uma passividade do aluno como receptor
do conteúdo, ou seja, o maior desafio da educação frente às TDIC está na adequação do
ensino às exigências que a sociedade atual demanda.
Noss e Hoyles (2009) já ressaltavam o avanço das tecnologias e as pesquisas que se
iniciavam a partir dessa constante renovação. Ao tratar das pesquisas realizadas, os autores
ressaltam que a busca não era por adaptações de ferramentas a conteúdos matemáticos, mas
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por busca de conteúdos que poderiam ser agregados às novas tecnologias, já que com as
constantes atualizações abre-se um leque de novas possibilidades.
Os autores também ressaltam que apenas o uso das tecnologias não auxilia no
desenvolvimento da aprendizagem matemática, mas como ela é utilizada para apoiar o
aprendizado e como ela é incorporada em atividades com objetivos específicos de habilidades
a serem desenvolvidades é o que mais importa. Ou seja, interessa destacar qual o objetivo do
professor para determinada atividade e o modo pelo qual será possibilitada a interação e a
participação do aluno.
A passividade do educando já é algo que vem sendo discutido há tempos. Valente
(1999) já comentava a importância do professor deixar de ser “entregador” de informação,
para ser alguém que abre caminhos para que o aluno possa percorrer. Assim, “a ênfase da
Educação deixa de ser a memorização da informação transmitida pelo professor e passa a ser
a construção do conhecimento realizada pelo aluno de maneira significativa, sendo o
professor o facilitador desse processo de construção.” (VALENTE, 1999, p. 21). O termo
facilitador usado por Valente (1999) à época já foi sendo transformado em sua própria
produção. O modo pelo qual o autor compreende o sentido das tecnologias não está mais
imbricado à questão da “facilidade” uma vez que se pode questionar: tornar mais fácil o quê?
Ou ainda, como deixar mais fácil? Em Rodrigues, Almeida e Valente (2017) pode-se ver essa
mudança de concepção quando os autores expõem um modo de compreender as tecnologias
em uma perspectiva transformadora, abrindo possibilidades de investigação dos conteúdos e
de produção de significado àqueles que a consideram no ambiente escolar – aluno e professor.
Atualmente as TDIC podem ser uma alternativa para o ensino que vise à autonomia do
aluno, que permita explorar a sua criatividade a partir de situações de investigação que se
fazem presentes no dia a dia da sala de aula. Porém, como destaca Villarreal (2013), é preciso
ter clareza de que o uso das tecnologias não garante uma educação de qualidade, embora num
cenário social que cada vez mais exige autonomia e atitude do cidadão, um ensino que intenta
a reprodução, não atende as necessidades da atualidade.
Em 1998 os PCN já destacavam que “o fato de, neste final de século, estar emergindo
um conhecimento por simulação, típico da cultura informática, faz com que o computador
seja também visto como um recurso didático cada dia mais indispensável.” (BRASIL, 1998,
p. 34), nos levando a direcionar nosso olhar para o que dizem os documentos oficiais.
Em 2016, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aponta a tecnologia como um
ponto importante para a formação dos estudantes do ensino básico. Ao tratar da cultura
digital, o documento ressalta que “a escola tem o importante papel de não apenas considerar
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essa cultura em suas práticas, mas, também, de orientar os estudantes a utilizá-las de forma
reflexiva e ética” (BRASIL, 2016, p. 50) já que a demanda da sociedade contemporânea e o
reconhecimento do direito de todos os brasileiros a uma educação que amplie seus horizontes
nas diversas dimensões da vida apontam para a necessidade de profissionais críticos que
saibam obter, transmitir, analisar e selecionar informações.
O Currículo do Estado de São Paulo também incentiva o uso da tecnologia e destaca a
possibilidade de isso ser um redutor da desigualdade social.
A educação tecnológica básica tem o sentido de preparar os alunos para viver e
conviver em um mundo no qual a tecnologia está cada vez mais presente, no qual a
tarja magnética, o celular, o código de barras e outros tantos recursos digitais se
incorporam velozmente a vida das pessoas, qualquer que seja sua condição
socioeconômica. (SÃO PAULO, 2011, p. 22)

Compreende-se que, em tais aspectos destacados, revela-se uma possibilidade de
ensino em que a escola não se torne a única fonte de informações, abrindo oportunidade de
busca de conhecimento. A inserção das tecnologias na prática escolar fará com que o “seu uso
[seja] crescente, inevitável e desejável” (Ibidem, p. 34), quiçá tornando-se um instrumento de
transformação.
Esse modo de ver as tecnologias está em concordância com os PCN que ressaltam a
“necessidade de levar os alunos a compreenderem a importância do uso da tecnologia e
acompanharem sua permanente renovação” (BRASIL, 1998, p. 21), fala esta que ressalta a
importância do aluno saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos
para adquirir e construir conhecimentos. Esse fato nos leva a compreender que “novas
competências demandam novos conhecimentos: o mundo do trabalho requer pessoas
preparadas para utilizar diferentes tecnologias e linguagens (que vão além da comunicação
oral e escrita)” (BRASIL, 1998, p. 26).
Também a BNCC, ao tratar especificamente do ensino de matemática, diz da
importância de, na “matemática escolar, o processo de contextualizar, abstrair e voltar a
contextualizar envolver outras capacidades essenciais, como questionar, imaginar, visualizar,
decidir, representar e criar” (BRASIL, 2016, p. 132), destacando as habilidades que podem
ser potencializadas a partir de software matemáticos.
Dentre os objetivos destacados na BNCC está o uso das tecnologias digitais no
trabalho com conceitos matemáticos, nas práticas sociocientíficas e para descrever e
representar matematicamente situações e fenômenos da realidade, em especial aqueles
relacionados ao mundo do trabalho. Nota-se a importância dada às tecnologias para as
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atividades geométricas, visando dar ao aluno a possibilidade de compreender, por meio da
investigação, suas propriedades.
O trabalho com as figuras geométricas, nessa etapa 1 da escolarização, envolve tanto
a observação como a construção de figuras geométricas com uso de materiais de
desenho e/ou de “softwares” de geometria dinâmica. /.../ [considerando-se a
possibilidade de o aluno] estudá-las mais profundamente, compreendendo suas
propriedades e suas relações. (BRASIL, 2016, p. 404).

O modo pelo qual a utilização da tecnologia vem sendo tratada nos documentos
curriculares nos faz pensar no que diz Villarreal (2013), entendendo-se que não basta que haja
na sala de aula recursos tecnológicos disponíveis para que se tenha um ensino de qualidade. O
foco deve ser a aprendizagem do aluno e “essas aprendizagens só serão possíveis na medida
em que o professor proporcionar um ambiente de trabalho que estimule o aluno a criar,
comparar, discutir, rever, perguntar e ampliar ideias” (BRASIL, 1998, p. 31). Entendemos que
ao aluno deve ser dada a oportunidade de construir e analisar o que é feito, de discutir o que
vê com os colegas e o professor, explorar possibilidades, inventar modos de se fazer, enfim,
de realizar investigação. Isso se considerarmos que “a atividade matemática escolar não é
‘olhar para coisas prontas e definitivas’, mas a construção e a apropriação de um
conhecimento pelo aluno, que se servirá dele para compreender e transformar sua realidade.”
(Ibidem, p. 19).
Entende-se que na atividade matemática investigativa é importante, ao se pensar na
possibilidade do trabalho com tecnologias, considerar a escolha do software e destacar os
objetivos da atividade. Em nossa pesquisa, voltamo-nos para os software que permitissem aos
alunos explorar sólidos geométricos e compreender a ideia de volume. Interessava-nos, a
princípio, um software de geometria dinâmica 3D.
Christou (2007, p. 3) destaca que “um software de geometria dinâmica 3D deve
fornecer ao aluno uma variedade e riqueza de imagens espaciais” (Tradução livre) de tal
modo que ele venha a se constituir em uma “ferramenta poderosa para compreender conceitos
matemáticos ou um recurso para resolver problemas matemáticos” (CHRISTOU, 2007, p. 3,
tradução livre). No caso específico da visualização, o autor destaca a importância de que o
software permita o desenvolvimento de tal habilidade, pois “os indivíduos que possuem essa
habilidade podem argumentar sobre as propriedades essenciais do movimento, redução e
rotação das figuras que aparecem na tela do computador”. (CHRISTOU, 2007, p. 3, tradução
livre). A manipulação dos objetos possibilita a formulação de hipóteses pelos alunos e que ao
1

Anos finais do Ensino Fundamental
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buscar no software subsídios para confirmar suas hipóteses, encontram argumentos para
responder aos questionamentos.
Focamos o modo pelo qual a visualização potencializada por um software possibilita a
aprendizagem geométrica e, para isso, nos voltamos para aquele que desse ao aluno condições
de criar situações em que fosse possível investigar e argumentar sobre o investigado. Para
tanto, era importante que o software permitisse “aos alunos ver um sólido representado de
várias maneiras possíveis na tela e transformá-lo, ajudando-os a desenvolver habilidades de
visualização no contexto da geometria 3D” (CHRISTOU, 2007, p. 3, tradução livre). Isso,
segundo o que compreendemos do autor, permitiria que os alunos manipulassem o objeto
geométrico no software para que, a partir do que era visto, hipóteses fossem construídas e
expressas.
Elegemos, para nossa pesquisa, o software GeoGebra, que está em desenvolvimento2,
livre para o estudo de geometria, que possibilita uma inter-relação com aspectos da álgebra e
o cálculo de medidas. Com várias premiações, o software foi criado por Markus Hohenwarter
para ser utilizado em ambiente de sala de aula. O projeto foi iniciado em 2001, na Universität
Salzburg,

na

Áustria.

O

GeoGebra

tem

a

vantagem

didática

de

apresentar,

concomitantemente, representações diferentes de um mesmo objeto que interage entre si.
Entendemos que, ao manipular com o software os objetos tridimensionais, o
computador se transforma “em muito mais que uma ferramenta de auxílio à atividade”
(VILLARREAL, 2013, p. 98, tradução livre), ou um facilitador. Ele pode potencializar a
produção de conhecimento ao permitir que o aluno realize investigação. O conhecimento é,
portanto, produzido através do software na ação do sujeito ou ao estar com o objeto. É uma
construção coletiva de humanos-com-meios, onde a tecnologia é um meio que, presente no
ambiente educativo (VILLARREAL, 2013), abre possibilidade de investigação ao aluno.
Villarreal (2013, p. 86) afirma que
o sujeito epistêmico é, na verdade, um coletivo constituído por seres humanos com
meios. A noção de seres-humanos-com-meios traz duas ideias centrais: por um lado,
essa cognição que não é um empreendimento individual, mas social /.../ e, por outro
lado, essa cognição inclui ferramentas, meios pelos quais se produz o conhecimento
e esse componente do sujeito epistêmico não é auxiliar ou complementar, mas
essencial. Tão essencial que este meio seja constitutivo do conhecimento, de modo
que se estivesse ausente, o conhecimento construído seria outro. (tradução livre)

Entende-se que o aluno produz conhecimento com o computador por meio da
investigação e, no estar-com-o-objeto, intencionado, percebe aspectos e propriedades que
anteriormente não estavam visíveis. Como afirma Bicudo e Rosa (2010, p. 37), o que o aluno
2

Atualmente está na versão 6.0 que possui a janela de visualização 3D e a possibilidade de utilizá-lo online.
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vivencia na tela do computador tem força de ação igualitária à realidade vivida de modo que
essa vivência permite “nos depararmos com dimensões e características diferenciadas de o
real ser”. Com isso, questiona-se se a visualização possibilitada pela manipulação do software
ou pelo que se configura na tela do computador dá aspectos do real que se presentificam na
exploração do objeto sólido geométrico favorecendo a compreensão da ideia de volume, que
discutiremos a seguir.
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3. VISUALIZAÇÃO NO ENSINO DE GEOMETRIA
Neste capítulo iremos evidenciar nossa compreensão acerca do estudo teórico
empreendido sobre o significado da visualização em autores que discutem o ensino de
geometria. Destacamos, também, o sentido que para nós faz a visualização e as possibilidades
abertas por um modo de trabalhar geometria valorizando-a. Os autores que, neste capítulo,
subsidiam a discussão, são Freudenthal (1973), Leite (2013) e Detoni (2000), acerca da
geometria e Costa (2000), Paulo (2006), Flores, Wagner e Burato (2012) relativamente a
visualização no ensino de geometria.
Destacamos, com Detoni (2000), que para falar de ensino e da aprendizagem de
geometria a concepção (ideia) de espaço é relevante, conforme pretendemos elucidar na
sequência deste texto. Sendo assim, vamos iniciar com alguns aspectos discutidos por esse
autor para iniciar a explanação.

3.1 Espaço
Segundo Detoni (2000), se considerarmos o empirismo clássico podemos compreender
o espaço geométrico como o espaço tridimensional em que habitamos. No entanto, até
Euclides não se tinha uma definição de espaço e usava-se a ideia de espaço de modo intuitivo,
sem determina-lo ou mais precisamente defini-lo.
Freudenthal (1973) é um dos autores eleito por Detoni (2000) para a compreensão
fenomenológica dos aspectos geométricos. Um dos objetivos de sua pesquisa, como educador
matemático, era a compreensão da geometria como fenômeno científico e didático. Sua visão
de geometria está relacionada com a realidade3 e ele busca “compreender a constituição dos
conceitos enquanto modos de organizar o mundo” (DETONI, 2000, p. 37). Ou seja,
Freudenthal busca uma maneira de explicitar os conceitos geométricos sem os considerar
previamente como dados ou uma simples forma de representação. Isso pareceu-nos um bom
início para o que nos propomos a estudar e esclarecer neste capítulo.
Acerca do espaço, entendido como uma experiência de organização do mundo, podese, a princípio, compreendê-lo na perspectiva da geometria euclidiana, mas não
exclusivamente nela. Considerando que a experiência pode ser modelada geometricamente,
podem-se focar didaticamente, em sala de aula, os conceitos e contextos vividos pelos alunos,
3

Ao se referir à realidade entendemos, com Merleau-Ponty (1999), que não se trata de uma realidade imediata,
dada por seu aspecto físico. Antes, é uma realidade que se constitui em uma rede de significações na qual o
mundo faz sentido para o sujeito a partir das experiências vividas. Merleau-Ponty (1999) diz que o “mundo é
aquilo que nós percebemos” (p. 14) é o campo das minhas experiências possíveis.
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como era a proposta de ensino de Freudenthal. Detoni (2000) chama-nos a atenção destacando
que “alguns objetos matemáticos são tão primordiais em nossa organização de mundo que a
clareza em reconhecê-los faz com que não nos detenhamos neles como elementos dessa
organização” (p.39). Ou seja, deixamos de considerar uma ampla possibilidade de
aprendizagem a partir do percebido em nosso cotidiano. Mas, considera-los exige que o
sentido da percepção seja explicitado e a ele voltaremos ainda neste texto.
Por ora vamos, a partir do sentido de espaço oportunizado por Kant e Freudenthal,
abrir um modo de ver fenomenológico para o qual Heidegger e Merleau-Ponty são essenciais.
Leite (2013) esclarece que, embora Heidegger não tenha feito “um estudo específico sobre o
espaço /.../ sua referência ao espaço bem como ao corpo /.../ destaca a dimensão ontológica do
homem enquanto ente privilegiado ao qual a pergunta pelo ser é dirigida” (p. 178). Ou seja, a
partir da ontologia de Heidegger sobre o sentido do ser pode-se compreender o modo pelo
qual o homem “se comporta no mundo e, nesse contexto, tem lugar a espacialidade” (p. 178).
Heidegger se volta ao mundo dos fenômenos, buscando compreender o sentido do ser.
Em sua ontologia, ele considera a espacialidade do mundo para a qual a percepção desta é
essencial à presença. Porém, tal espacialidade não é simplesmente dada, ela é vista de modo
fenomenológico, como a presença do ser-no-mundo4.
Para que isso seja compreendido, precisamos retomar a concepção de espaço e de
mundo em Descartes. Segundo Leite (2013, p. 184) “na ontologia cartesiana de mundo, a
sensibilidade é incapaz de fornecer um conhecimento seguro sobre os entes. A percepção
sensível só informa sobre a ‘aparência’ dos entes, o que neles pode sofrer alteração, mas
nunca pronuncia nada sobre a sua natureza”. Nessa ontologia, o mundo é entendido como
totalidade do ente. Ou seja, objetos, coisas, natureza e mesmo o próprio homem, considerados
res corpórea, são entes e, como tais, estão aí, dados “dentro” do mundo. São apreendidos e
conhecidos pelo entendimento, isto é, de modo racional ou puramente cognitivo. O mundo é
“pura extensão ou extensão vazia /.../ um receptáculo preenchido de coisas e, nesse sentido, o
espaço seria a condição para a existência do mundo” (LEITE, 2013, p. 185). Heidegger critica
essa visão cartesiana. Para ele “o espaço só pode ser concebido recorrendo-se ao mundo.”
(HEIDEGGER, 1997, p. 163). O mundo é, dessa forma, fundamento de toda espacialidade.
Mas qual o sentido de mundo em Heidegger?

4

A expressão heideggeriana 'ser-no-mundo' refere-se às múltiplas maneiras de o homem viver e poder viver. Ou
seja, ela remete-nos aos vários modos como o homem se relaciona e atua com os entes que encontra e que a ele
se apresentam. Ela encerra um modo dinâmico de ser que revela a vida, temporal e histórica, do homem no
mundo. (PAULO, 2001, p. 20)
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A ideia de mundo em Heidegger está “intimamente ligada à noção de homem como
5

Dasein e sua constituição fundamental de ser-no-mundo” (LEITE, 2013, p. 187). Mundo é,
então,
uma estrutura ontológica, o lugar de manifestação do ser, o Da-Sein ou o “aí” em
que o ser é e acontece; o lugar em que os entes aparecem em seu ser. Assim, “em”
ou “em-um mundo” não quer indicar um espaço físico, isto é, nunca deverá ser
compreendido como uma relação espacial em que uma coisa extensa está “dentro”
de outra coisa. (LEITE, 2013, p. 187).

Ser-em não expressa somente uma condição espacial. O em “deriva de innan, que
significa morar, habitar, deter-se, estar familiarizado a, habituado a, estar junto-a” (LEITE,
2013, p. 188). Assim, se dissermos “eu sou em ... um mundo” significa que somos junto a
algo que nos é familiar; ser junto, não indica posição arbitrária, mas remete ao empenho, ao
modo de o homem relacionar-se com o mundo, estando atento, transformando-o, revelando-o,
sendo tocado por. O ser tocado por é uma condição existencial do Dasein. Ou seja, apenas o
ser-no-mundo tem a possibilidade de tocar e ser tocado, pois só ele tem a possibilidade de ir
ao encontro de.

Por vezes, sem dúvida, costumamos exprimir com os recursos da língua o conjunto
de dois entes simplesmente dados dizendo: ‘a mesa está junto à porta’, ‘a cadeira’
‘toca’ ‘a parede’. Rigorosamente, nunca se poderá falar aqui de um ‘tocar’ /.../
porque, em princípio, a cadeira não pode tocar a parede, mesmo que o espaço entre
ambas fosse igual a zero. Para tanto, seria necessário supor que a parede viesse ao
encontro ‘da cadeira’. Um ente só poderá tocar um outro ente /.../ se tiver o modo do
ser-em. /.../ Dois entes que se dão simplesmente dentro do mundo e que, além disso,
são em si mesmos destituídos de mundo, nunca se podem ‘tocar’, nunca um deles
pode ‘ser e estar junto ao ‘outro’. (HEIDEGGER, 1997, p. 93).

Detoni (2000) faz uma analogia a esse ‘estar-junto’ heideggeriano falando do “ver
com as mãos”. Nisso ele destaca que os instrumentos com os quais temos mais proximidade
são mais significativos do que a dimensão espacial explicitada geometricamente que eles
possam ‘ter’. Ou seja, o que se tem à mão, faz “sentido /.../ sem antes ter um sentido
geométrico ou geográfico” (DETONI, 2000, p. 46). Procurando esclarecer o “ver com as
mãos”, Detoni (2000) exemplifica comparando o “em cima” com o “teto”. Isso porque, para o
sujeito o teto se torna referência e, ao se referir a “em cima”, o teto como algo próximo ao

5

“Dasein, traduzido na maioria das vezes na língua latina como ser-aí e, também, como presença. Ser-aí que já
sempre se espacializa/temporaliza em modos de ser no espaço/tempo. Aí, entendido como abertura ao mundo.
Pré-sença /.../ entendida como o ser(humano) que aí está no mundo, depara-se com o seu modo próprio de ser
que traz consigo a preocupação, o cuidado. Percebe seu dever: o de manter-se sendo.” (BICUDO, 2009a, p. 147).
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sujeito, possui maior presença do objeto. A ideia de proximidade também é esclarecida por
Leite (2013), quando a autora diz que proximidade não necessariamente quer dizer algo que
posso tocar, já que
“proximidade” não pode ser medida em distância. Uma coisa próxima não é aquela
que está ao alcance de minha mão simplesmente, como vimos, à maneira cartesiana.
Antes de estar fisicamente disposta numa posição no espaço, meramente localizada
em algum lugar, ela se acha, essencialmente, instalada, disposta, instituída e alojada
(LEITE, 2013, p. 192)

Entende-se, portanto, que a proximidade se determina no uso que eu faço de algo, na
familiaridade que me permite compreender o seu significado.
O caráter espacial dos entes, de acordo com Leite (2013, p. 192), surge com a
proximidade e isso significa que o próximo é o que nos é familiar, cotidiano. Assim, a
proximidade não está relacionada a uma distância física metricamente determinada, mas a um
modo de ser familiar que se determina em uma relação de uso e de manuseio. Heidegger
(1997) nos diz que todo e qualquer utensílio não tem possibilidade de ser próximo (ou
distante) se ele não foi “descoberto” pelo Dasein. Ou seja, o Dasein é que abre um horizonte
de possibilidades para que todos os utensílios sejam compreensíveis, já que sua forma de ser
“inclui a compreensão de mundo e a compreensão do ser de todos os entes que se tornam
acessíveis dentro do mundo” (HEIDEGGER, 1997, p. 40).
Disso, pode-se dizer que, para Heidegger, o espaço funda-se na proximidade, nas
regiões descobertas, norteadas, abertas pelo sujeito que vai ao encontro. Detoni (2000) nos
permite compreender que Heidegger foge da concepção tradicional de espaço fundamentada
em três dimensões (3D) na qual é possível determinar distâncias e direções. Isso porque, para
Heidegger, “direções são tensões existenciais e distâncias são proximidades que se congregam
e configuram como espaço num todo.” (DETONI, 2000, p. 47), caracterizando posições de
um sujeito, relativamente a algo que lhe é familiar e que, nessa familiaridade, lhe vem ao
encontro.
Com isso, compreende-se que a presença do sujeito é fundamental para a constituição
do espaço e a percepção é o que torna o mundo presente, o que o faz emergir (ou aparecer)
como fenômeno. O espaço, tal qual ele pode ser compreendido na perspectiva
fenomenológica, é gerado pela minha compreensão e a partir do que percebo. Ele se cria a
mim, conforme destaca Detoni (2000). No entanto, a partir dessa afirmação, o espaço também
pode ser entendido como espaço mental, já que é
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como uma organização a partir de mim na qual as coisas são compreensíveis porque
podem ser pensadas em suas posições relativas. Esse espaço é caracteristicamente
geométrico, na medida em que a geometria me dá pressupostos puros de dimensão e
orientação com os quais tenho uma base estrutural transparente e homogênea
conformar para enquadrar os objetos. (DETONI, 2000, p. 49).

Mas, salienta Detoni (2000), se destacamos a ideia de espaço na perspectiva
fenomenológica, vê-se que o espaço carrega a intencionalidade do sujeito, ou seja, “o espaço
[pode ser compreendido] como uma condição de existência do mundo para o sujeito”
(DETONI, 2000, p.50). Ao vivenciar o espaço que habito, no mundo em que vivo e que me é
familiar, ou próximo, percebo a aparência orientada através das experiências vividas; vejo a
experiência vivida não apenas pelo “viver”, mas como a experiência consciente,
compreendida enquanto fenômeno intencional ao sujeito.
O espaço é, dessa forma, construído pelo sujeito não como espaço mental, já que ele
não é constituído como somatório de partes /.../ não pode ser reduzido a seus
conteúdos ou a um plano geométrico /.../ o sujeito está no mundo não exterior a ele,
mas presente a ele em sua experiência, e essa presença se dá numa elaboração
espacial não nocional, aconceitual, em relações orgânicas originais. (DETONI,
2000, p. 53).

Assim, considerando a perspectiva fenomenológica, pode-se compreender que o
sentido espacial (ou a espacialidade) tem origem no mundo percebido pelo sujeito, mundo no
qual o sujeito é situado.
O que entendemos, a partir de tais reflexões, é a presença do espaço original que nossa
percepção nos abre para compreender. Dizer que o sujeito é situado significa dizer que ele
vive e percebe no mundo o que não pode ser ignorado quando se pensa em atividades de
ensino com vistas à aprendizagem geométrica.
Em nossa pesquisa assumimos a postura fenomenológica sobre a concepção de espaço
e isso significa que compreendemos que o aluno não é um observador do espaço, mas é quem
o vivencia e tem experiências de espacializar. O que nos propusemos a trabalhar, a partir das
atividades que elaboramos, é uma possibilidade de compreensão da ideia de volume de
sólidos geométricos, para a qual a percepção6 do objeto é importante. Objeto que é, para o
sujeito, intencional ou que a ele torna-se familiar na experiência vivida.
O software escolhido para explorar possibilidades perceptivas permite a manipulação
do objeto. Essa manipulação potencializa um modo de ver. Assim, percepção e visualização
são relevantes em nossa pesquisa para compreender o espacializar e, portanto, precisam ser
explicitadas.
6

O significado de percepção é aqui considerado na perspectiva fenomenológica tal qual a trata Merleau-Ponty e
ainda será discutido neste texto.
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3.2 A Visualização...
Freudenthal (1973) diz que a geometria tem seu significado no movimento da
exploração da relação desta com o espaço experimentado. Ou seja, há necessidade de a
geometria que se explora nas situações escolares estar próxima da experiência do mundo
vivido. Para tanto, é importante que seja dada ao aluno a oportunidade de pensar
geometricamente, fazer conjecturas, levantar hipóteses e fazer analogias que o permita
dialogar e chegar a conclusões.
Para nossa compreensão, traremos alguns autores que discutem a visualização no
ensino de geometria. Primeiramente, iremos expor discussões que não seguem nossa
abordagem fenomenológica, mas que são importantes para nossa reflexão acerca da
visualização. Em seguida, os documentos oficiais e, por fim, abordaremos nosso olhar
fenomenológico para visualização e o que ela significa para nossa pesquisa.
Costa (2000) evidencia a significação do fazer matemática de que nos fala
Freudenthal, chamando-nos a atenção para o fato das “descobertas” serem feitas “com os
próprios olhos e mãos /.../ [tornando-se] mais convincentes e surpreendentes” (COSTA, 2000,
p. 157), cujo objetivo é constituir uma oportunidade de fazer geometria na qual os entes
geométricos possam fazer sentido, permitam o ir ao encontro tornando-se próximos.
O que nos faz sentido nisso que é dito, o característico, é a posição do sujeito, como quem
possibilita o vir ao encontro que acima discutimos.
Costa (2000, p. 161), procurando analisar o que no ensino de geometria se destaca, aponta
algumas características. Dentre elas estão a:
 Compreensão dos objetos geométricos, suas relações e utilização da geometria na
resolução de problemas;
 Integração da geometria em todos os temas e em todos os anos da escolaridade;
 Abordagem da geometria por intermédio das coordenadas e das transformações
geométricas;
 Elaboração e desenvolvimento de curtas sequências de teoremas;
 A forma de tratar argumentos dedutivos, expressos oralmente ou por frases ou
parágrafos escritos;
 Explorações em computador de figuras bi e tridimensionais;
 Geometria no espaço;
 Aplicações ao mundo real e modelação.
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A autora salienta, ainda, a relevância da tecnologia da informação e comunicação,
especificamente de alguns software para o trabalho investigativo, especialmente o que
envolve a visualização. Segundo a autora, a tecnologia

permite o desenvolvimento de atividades que põem o poder experimental nas mãos
de estudantes e professores /.../ [de modo que seja possível ao professor] usar
programas de construção geométrica para apoiar a inclusão de experimentação e o
desenvolvimento de conjecturas para além do foco tradicional na prova geométrica e
justificação. (COSTA, 2000, p. 163).

A tecnologia é trazida como aliada ao ensino de geometria permitindo ao aluno testar
hipóteses, validá-las ou refutá-las, reorganizando ações, revendo argumentos e investigando
possibilidades. Talvez possamos dizer que a vivência de situações geométricas mediadas pela
tecnologia seja um modo de possibilitar que os objetos geométricos sejam próximos ao aluno.
Costa (2000) destaca, ainda, alguns aspectos que considera relevante no conhecimento
geométrico, como o fato de o aluno conhecer o sentido de,
paralelismo, perpendicularidade, congruência, semelhança e simetria. Devem
também conhecer as propriedades das figuras planas e dos sólidos geométricos.
Devem visualizar e verbalizar como os objectos se movem no mundo, usando
translações, simetrias e rotações Os conceitos geométricos devem ser explorados de
modo a envolverem medições e resolução de problemas. (COSTA, 2000, p. 165)

Tal qual compreendemos, a relevância dos conteúdos geométricos destacados pela
autora, dá-se pelo modo de visualizar, verbalizar e mover-se no mundo. Esse mover-se de
que fala Costa (2000) permite que interpretemos em uma perspectiva heideggeriana que só é
possível com a percepção do sujeito. Ou seja, se nos voltamos para o que acima discutimos
com Heidegger, entende-se a relevância do modo pelo qual os conteúdos geométricos podem
ser descobertos pelo Dasein abrindo horizontes de possibilidades que os tornem próximos.
De acordo com Costa (2000), dependendo da abordagem assumida, o termo
visualização poderá significar estar “restrito à mente do aluno, outras está restrito a algum
meio e ainda outras a visualização é definida como um processo para viajar entre estes dois
domínios” (2000, p. 169). Isso reflete, de modo geral, um processo que torna possível a
relação entre o que é visto e o que é imaginado ou o que está na “mente” do sujeito que vê e o
que é visto (na realidade).
Por outro lado, como afirmam Lemos e Bairral (2010), a geometria é uma forma de
expressar conceitos e ideias matemáticas e que, além disso, ela é propiciadora de conexões
entre diferentes formas do pensamento matemático, o que implica que há diversos modos (e
visões) acerca do fazer geometria em sala de aula. Mas, apesar das diversas formas de ver e
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compreender o sentido da geometria, Costa (2000) destaca aspectos fundamentais que são
comuns às diversas concepções, como a visualização espacial, o raciocínio dedutivo e a
medição.
Lemos e Bairral (2010) destacam que habilidades relativas à geometria, como
experimentação, representação e argumentação, além de instigar a imaginação e a
criatividade, permitem um modo particular de o sujeito ver o mundo. Os autores tratam a
visualização focada na percepção e na habilidade de construir imagens visuais. Embora o
modo pelo qual eles tratam a percepção não seja o sentido fenomenológico, os autores
apontam a importância da visualização para o ensino, já que ela “se torna uma forma mais
efetiva para uma melhor compreensão da matemática” (LEMOS, BAIRRAL, 2010, p. 74).
Dizem que o sentido de visualização é complexo, pois ela não diz apenas da capacidade de
“ver”, mas envolve outros aspectos como “interpretar, fazer desenhos, formar imagens
mentais e visualizar movimentos e mudanças de formas.” (Ibidem, p. 75).
Flores, Wagner e Burato (2012), também discutem a visualização e destacam que
apenas montar a imagem não é suficiente para se compreender o seu sentido, devendo-se
focar “na habilidade demonstrada pelo aluno em lidar com aspectos visuais para alcançar o
entendimento matemático” (FLORES, WAGNER, BURATO, 2012, p. 34). Ou seja, a
visualização é um modo de investigação, uma forma de o aluno compreender a matemática.
Os autores salientam a importância de, na aula de matemática, desenvolver essa possibilidade
de investigação através de um software geométrico.
Uma preocupação que parece estar presente em qualquer que seja o modo pelo qual a
visualização é tratada nos textos lidos, refere-se ao “como”, isto é, ao modo pelo qual a pessoa
forma uma imagem. Será essa imagem já preestabelecida? Será essa imagem uma figura
particular? Será essa imagem uma figura de caráter genérico, figura qualquer? O sujeito que
cria a imagem poderá manuseá-la? Segundo Costa (2000), embora não se tenha resposta para
essas questões, pode-se tratar a visualização no sentido das representações de modo que seja
possível compreender que elas,
são construídas /.../ [fazendo] com que alguns investigadores sustentem que a forma
de [representar] é puramente proposicional, enquanto que outros presumem que os
humanos possuem dois sistemas distintos de processamento de informação: um que
representa a informação verbalmente e o outro que representa a informação
visualmente (COSTA, 2000, p. 170).

Para Costa (2000), estas representações devem conter interpretações e abstrações
acerca dos elementos já construídos na mente do sujeito. Costa (2000, p.169), citando
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Guzmán7 (1996, p. 16), salienta que a “visualização em matemática constitui um aspecto
importante da actividade matemática onde se actua sobre possíveis representações concretas
enquanto se descobrem as relações abstractas que interessam ao matemático”.
Palles (2013) ao falar da visualização se baseia nas ideias de Duval (2003)8 e a destaca
como “uma atividade cognitiva intrinsicamente semiótica, sendo essa atividade de
representação e não apenas percepção” (PALLES, 2013, p. 39). Para a autora, a percepção é
algo empírico, relativa a algo exterior, palpável que é apreendido pelos órgãos do sentido e
“pelo reconhecimento das diferentes unidades figurais que são discerníveis em uma figura
dada” (PALLES, 2013, p. 44), o que implica um ato cognitivo (ou intelectual) em que temos
uma representação do percebido, que pode ser analisada e compreendida.
Gravina (1996) também destaca a importância de, no trabalho com geometria na sala
de aula, considerar-se o desenho (ou figuras), porém com a certeza de que eles são objetos
que “guardam características particulares que não pertencem ao conjunto das condições
geométricas que definem o objeto [geométrico].” (GRAVINA, 1996, p. 3).
Deste modo, baseando-se nas ideias de Fischbein (1993)9 que, ao trabalhar o objeto
geométrico, o trata como tendo duas componentes: uma conceitual e a outra figural, a autora
discute o modo pelo qual se pode considerar o trabalho com a percepção, entendendo-a como
particular e empírica. Embora a autora não traga a palavra “visualização”, a componente
figural pode ser aproximada do sentido da visualização, pois entendem que
a componente figural corresponde a imagem mental que associamos ao conceito, e
que no caso da Geometria, tem a característica de poder ser “manipulada” através de
movimentos como translação, rotação, e outros, mas mantendo invariantes certas
relações. (Gravina, 1996, p. 3)

A ideia de figura geométrica em Fischbein (1993) é voltada à imagem visual. O autor
enfatiza a falta da representação - exatamente como sua definição - da figura geométrica no
mundo real separando, portanto, o objeto percebido (do mundo físico ou real) do representado
(no pensamento). Segundo o autor, na matemática as figuras são “perfeitas”. Logo, só existem
em nosso pensamento. As figuras são visuais, não são meros conceitos, pois estes não são
manipuláveis enquanto as imagens são e podem ser manipuladas mentalmente. Contrapondo
as ideias de Fischbein (1993), Paulo (2001) compreende o sentido da separação de figuras
visuais e as geométricas, uma vez que para a autora essa ruptura não ocorre. Nos autores lidos

7

GUZMÁN, M. El Rincon de la Pizarra. Madrid: Ediciones Pirâmides, 1996.
DUVAL, R. Registros de representação semiótica e funcionamento cognitivo da compreensão em matemática.
In: Machado, S. D. A. (Org.) Aprendizagem em Matemática: registros de representação semiótica. São Paulo:
Papirus, 2003.
9
Fischbein, E. The theory of figural concepts: Educational Studies in Mathematics, 139-162, 1993.
8
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há a separação do objeto e de sua representação, aquilo que é visto (na realidade física) e
aquilo que é interpretado cognitivamente. A representação, dessa forma, trata-se de um dizer
do que o sujeito tem “em mente” sobre o objeto. Tal modo de interpretar assemelha-se à ideia
da visualização de Duval (2003), na qual há a separação entre o objeto e o sujeito, diferente da
perspectiva fenomenológica que discutiremos a seguir.
Fischbein (1993) considera três características mentais ao se referir às figuras
geométricas: “a definição, a imagem (baseada na experiência perceptivo-sensorial, como a
imagem de um desenho) e o conceito figurativo. O conceito figurativo é uma realidade
mental, é a construção tratada pelo raciocínio matemático no domínio da geometria”
(FISCHBEIN, 1993, p.148, tradução livre). Interpretamos que o termo percepção em
Fischbein (1993) também é semelhante ao tratado por Duval (2003), ou seja, é algo empírico,
relacionado ao sistema sensorial do indivíduo que o permite “experimentar” o objeto. Porém
seu pensamento vai além do tato, já que para o autor manipulações são realizadas através de
“regras e procedimentos lógicos no domínio de um certo sistema axiomático” (FISCHBEIN,
1993, p.148, tradução livre) o que permite ir além da percepção (ou do ato sensório).
Ao buscarmos o modo pelo qual a visualização é tratada nos documentos oficiais,
habilidades como exploração e investigação são evidenciadas, especialmente no contexto de
ensino de geometria. O Currículo do Estado de São Paulo, ao tratar o conhecimento
geométrico, destaca “quatro faces, que se relacionam permanentemente na caracterização do
espaço: a percepção, a concepção, a construção e a representação.” (SÃO PAULO, 2011, p.
42). Os Parâmetros Curriculares Nacionais ressaltam a importância da geometria e do
desenvolvimento de situações-problema que favoreçam a introdução da demonstração e o
trabalho com o raciocínio dedutivo.
A Geometria é um campo fértil para se trabalhar com situações-problema /.../ O
trabalho com noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e
medidas, pois estimula o aluno a observar, perceber semelhanças e diferenças,
identificar regularidades etc. (BRASIL, 1998, p. 51).

Ou seja, segundo esses documentos, o aluno deve ser levado a construir, a investigar e
a explorar soluções diversas para um mesmo problema que lhe seja proposto, como nos dizia
Costa (2000).

3.3 ... sob a abordagem fenomenológica
Essas discussões acerca da visualização no ensino de matemática nos possibilitam
conhecer diversas perspectivas e nos fazem refletir sobre o sentido que ela tem na
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aprendizagem geométrica. Porém, neste trabalho, mais do que assumir um método de
pesquisa, elegemos uma postura. Ao optar pela fenomenologia, temos clareza de que ela dá
condições, assim como diz Paulo (2001), para nos tornarmos investigadores em busca da
compreensão do investigado.
A abertura dada pela fenomenologia permite-nos “olhar para o vivido e compreendê-lo
com base na própria vivência, naquilo que se dá na percepção” (PAULO, 2001, p. 27). Mas o
que isso quer dizer?

os 'objetos de investigação' da fenomenologia não são objetivados, tais quais nos são
apresentados, por exemplo, pela ciência. Eles são sim abertos ao sujeito que os
intenciona, vistos em uma multiplicidade de percepções, antevistos numa intuição
que projeta o pesquisador no caminho de sua pesquisa. (PAULO, 2001, p. 27)

Ou seja, o pesquisador fenomenólogo é motivado pela busca do que lhe inquieta,
porém o caminho só se mostra na trilha da investigação. Ou melhor, a motivação do
pesquisador é o seu desejo de compreender e ele percebe o que lhe é aberto no caminhar.
Diz Bicudo (2011, p. 19) que “não há uma separação entre o percebido e a percepção
de quem percebe” se compreendemos que todo objeto para a fenomenologia é intencional10.
Nessa perspectiva, no contexto da sala de aula, o aluno (sujeito) é colocado como
protagonista do aprender, isto é, no modo de ‘ser em’ ele tem a possibilidade de ir ao
encontro, de investigar. Assim, pretende-se, em nossa pesquisa, possibilitar situações nas
quais o objeto estudado possa ser explorado por meio da visualização e manipulação.
Entretanto, a visualização a que nos referimos não consiste apenas no fato de “ver o objeto”
ou de olhar para ele num ato de contemplação ou como ato de formar imagens mentais. Tratase da percepção do sujeito. Percepção que não separa o visto de quem vê. Isso porque,
segundo Bicudo (2010),
o percebido é a ‘coisa’. Não algo objetivo, dado em si, existindo em termos de forma
e conteúdos precisos, mas algo fluido, mutante, que se mostra e se esconde, que se
exibe em múltiplas aparências, cada uma funcionando como exibição de um
conteúdo, de uma função prática, de um ‘para quê’. (BICUDO, 2010, p.136)

Ou seja, não são representações do visto que se expõe, mas expressões do percebido,
modos de dizer do que se mostra ao sujeito a partir de seu olhar intencionado, voltado para o
percebido.
10

“O ato intencional é um vivido da consciência, tanto quanto os conteúdos de percepção ou sensações
presentativas.” (VERÍSSIMO, 2016, p. 523), além disso, a intencionalidade enlaça o outro, “ou seja, revela-o
como outro igual a mim, que está ali, em outra posição espacial, podendo também me perceber como eu (seu
outro) estando aqui em outra posição, mas sabendo que somos iguais na nossa diferença.” (BICUDO, 2009a, p.
149). Assim, intencionalidade é distinta de intenção. São atos de consciência que presentificam o que se mostra,
que enlaça e faz aparecer tal qual é.
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A percepção, na concepção fenomenológica, como afirma Paulo (2001) e Santos
(2011), é um ato intencional no qual é possível ao sujeito ver o que se mostra. Ela abre a
possibilidade de voltarmos nosso “olhar para o vivido e compreendê-lo com base na própria
vivência” (PAULO, 2001, p.27), sem buscar explicar ou justificar o percebido.
Dizemos que, na percepção, o objeto doa-se a quem o percebe. Mas o que isso
significa?
O sentido da percepção está, segundo Veríssimo (2016) , interligado ao sentido da
experiência e do conhecimento. O objeto que se doa à percepção sempre tem possibilidades
de nova compreensão. Ou seja, temos a possibilidade de compreender o que se mostra em um
determinado perfil (ou perspectiva) do objeto, porém este perfil não é único. Há sempre uma
nova doação, um novo perfil que, pela percepção, me dá o mesmo objeto. Segundo Husserl
(2002, p. 54, apud VERÍSSIMO, 2016, p. 522), o percebido “não pode jamais ser dado senão
de certo lado, em perspectiva, através de tais e tais contornos, sem que jamais sua face e seu
avesso possam aparecer ao mesmo tempo”. No entanto, a compreensão do objeto possibilitada
pela percepção não pode ser considerada incompleta, pois os horizontes (ou perfis)
perceptivos são sempre abertos a novos olhares, mas em cada olhar me trazem o todo do
percebido.
Veríssimo (2016) esclarece que não se pode considerar a percepção como o faz o
empirismo, pois, segundo a perspectiva fenomenológica, se o objeto se doa à percepção - e a
percepção não é somente sensória ou cognitiva – ele se doa na experiência vivida,11 o que a
diferencia de outras perspectivas. O objeto é percebido em sua totalidade e não como uma
composição de partes. Isso significa que na variabilidade de sua apresentação podemos
apreendê-lo conforme um único sentido, segundo a apresentação de um perfil do objeto que o
expõe por completo. A percepção “apreende o objeto ele mesmo, precisamente sobre o modo
do perfil” (Husserl, 1901/1963, p. 75 apud VERÍSSIMO, 2016, p. 523).
Na pesquisa, quando procuramos compreender “como a visualização potencializada
pelo software GeoGebra possibilita a aprendizagem geométrica?” é relevante entender, além
do sentido da percepção, o significado da visualização na perspectiva fenomenológica.
Na perspectiva fenomenológica, ao discutir o sentido da visualização, foca-se a figura
entendida como “suporte” para a aprendizagem que se torna “um apelo visual relevante para a
atribuição de significados às situações geométricas.” (PAULO, 2006, p. 4). A figura é, nessa

11

Segundo Bicudo (2009b), a experiência vivida é a experiência de “ir-a-coisa-mesma” num processo
interpretativo do sujeito que, originalmente, vivencia o que a ele se mostra na percepção.
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concepção, essencial para a compreensão do que é investigado. A visualização é um modo de
investigar que visa compreender o que é percebido.
Em situações de sala de aula, por exemplo, a visualização remete a um fazer no qual
ao aluno seja possibilitada a investigação levando-o a conjecturar, levantar hipóteses e traçar
estratégias para a resolução de um problema. Ou seja, o aluno deve ser capaz de “ver” uma
figura, por exemplo, para iniciar uma investigação. Para que deixemos claro o sentido desse
“ver”, vale destacar que ele “não é apenas o ato de ver, no sentido de usar o órgão sensorial
[da visão]. Está relacionada à capacidade de analisar o que se percebe como parte do mundo
real e memorizar aspectos que caracterizem os objetos vistos.” (SANTOS, 2011, p.21). Tratase, portanto, de um modo de tornar próximo, familiar, vivencial.
Com isso, em nossas aulas, no contato com os alunos, procuramos manter um caráter
investigativo que lhes oportunize realizar exploração, uma vez que, como Detoni e Pinheiro
(2016), consideramos a potencialidade da tecnologia como abertura.
O uso de tecnologias informáticas, num exemplo que nos interessa pôr em foco
investigativo, é um motivador para renovarmos sempre o estudo do papel do
movimento na aprendizagem da matemática, especialmente da geometria.
(DETONI, PINHEIRO, 2016, p. 10)

Em nosso caso o movimento, tal como o arrastar, deformar, transformar é relevante
para pôr em destaque aspectos da visualização que, assumida na postura fenomenológica, diz
de um modo de percepção que abre à investigação. Assumindo a postura fenomenológica,
abrimos caminhos para o diálogo visando o que é investigado pelos alunos, buscando a
compreensão do percebido. Na próxima sessão deste trabalho, iremos expor a metodologia
assumida, explicitando o sentido da pesquisa qualitativa na abordagem fenomenológica para
que seja possível dizer o modo de conduzir as ações que produziram os dados de análise.
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4. METODOLOGIA
Neste capítulo apresentamos a postura metodológica assumida na pesquisa e os
procedimentos de produção e análise de dados. Iniciamos discutindo o sentido que, para nós,
fez a pesquisa qualitativa e a abordagem fenomenológica. Em seguida apresentamos o
contexto da produção de dados, os sujeitos envolvidos e o modo pelo qual a análise foi
constituída.

4.1 Um modo de pesquisar...
O método de pesquisa é importante para orientar o pesquisador acerca do
questionamento feito sobre o interrogado. Então nos questionamos: O que é pesquisar?
Segundo o dicionário online Michaelis (2017), pesquisar é “buscar cuidadosamente” ou
“obter informações acerca de”, o que nos dá a possibilidade de compreender que se trata de
uma maneira de buscarmos compreender o que é investigado.
Bicudo (2011) destaca que pesquisar é um modo de perseguir uma interrogação,
podendo voltar-se a ela sempre que necessário. Pesquisar, segundo a autora, refere-se também
aos caminhos que podemos trilhar no decorrer da investigação, do modo pelo qual se formula
a pergunta, se organiza o projeto, se tratam os modos de proceder, etc. Isso nos fez atentos à
busca pelo caminho e vimos que a postura qualitativa era o que melhor poderia contribuir para
compreendermos como a visualização potencializada pelo software GeoGebra possibilita a
aprendizagem geométrica.
A pesquisa quantitativa, segundo Bicudo (2011), contribui para que seja possível tratar
objetos mensuráveis, cuja análise será feita a partir de contagem e métodos estatísticos. A
partir dos dados tratados, o pesquisador inicia sua interpretação. Segundo Fonseca (2002),

a pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo,
considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados
brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa
quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um
fenômeno, as relações entre variáveis, etc. (p. 20)

Na pesquisa que desenvolvemos, a busca é pela compreensão das possibilidades de o
aluno aprender geometria num contexto em que a visualização é relevante e o ensino recorre
às potencialidades de um software de geometria dinâmica. Nosso objetivo visa, portanto, as
qualidades dos dados. Segundo Bicudo (2011), o termo qualitativo “informa que se está

31

buscando trabalhar com qualidades dos dados à espera de análise” (p. 14). Ou, de acordo com
Chizzotti (2003), o termo qualitativo se refere a uma

partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para
extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são
perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e traduz
em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e competência científicas, os
significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa. (p. 221)

Assim, a pesquisa qualitativa dá-nos a possibilidade de buscar significados que se
deixam aparentes ou perceptíveis ao investigador. Mas, ainda podemos perguntar: embora a
pesquisa qualitativa permita-nos focar as qualidades, qualidade de quê?
Qualidade do objeto observado ou do fenômeno percebido. Mas, como compreender
cada um desses pares?
De acordo com Bicudo (2011, p. 18), o par objeto/observado indica “uma postura de
separação entre o sujeito que efetua a observação e o objeto observado” de modo que as
qualidades já pertencem ao objeto e estas são passíveis de serem observadas. Tal observação
poderá, inclusive, ser dirigida por categorizações já preestabelecidas.
Por outro lado o par fenômeno/percebido “indica que a qualidade é percebida,
mostrando-se na percepção do sujeito. Há uma doação de aspectos passíveis de serem
percebidos em modos próprios de aparecer.” (BICUDO, 2011, p. 19). Desse modo, o
pesquisador deve estar atento ao que se mostra, suspendendo os seus conhecimentos prévios
para que o que se doa na percepção possa ser compreendido tal qual se mostra.
“Não há uma separação entre o percebido e a percepção de quem percebe, uma vez
que é exigida uma correlação de sintonia, entendida como doação” (BICUDO, 2011, p. 19).
Temos, dessa forma, a expressão do percebido, comunicada (na forma falada, escrita,
artística, ...) permitindo que “o percebido já não é do sujeito, mas está apresentado (dado) à
comunidade, solicitando, então, procedimentos de análise e interpretação” (BICUDO, 2011,
p.19).
Para a compreensão do que em nossa pesquisa se pretende, assumimos a postura
fenomenológica considerando o par fenômeno/percebido, elaborando e desenvolvendo
atividades para alunos do 7° ano do ensino fundamental. Em um grupo de 07 aulas (de 60
minutos cada), os alunos exploraram situações que envolviam conteúdos da geometria
espacial, mais especificamente, a ideia de volume de sólidos geométricos. Para a produção de
dados da pesquisa, as aulas foram filmadas em vídeos, os alunos registraram por escrito
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algumas tarefas e gravamos a tela do computador. Discutiremos, a seguir, a postura assumida
e apresentaremos aspectos da análise de dados que serão consideradas.

4.2 ... na abordagem fenomenológica
“Para que o fenômeno se mostre, não basta vivê-lo, pois, na imersão, a amplitude de
visão se restringe.” (MACHADO, 1994, p. 35). A frase de Machado (1994) alerta para os
perigos da pesquisa, quando se assume a postura que considera o par fenômeno/percebido.
Isso nos chama a atenção e nos faz buscar compreender, com mais detalhes, o que significa
assumir a postura fenomenológica de fazer pesquisa.
A fenomenologia12 é uma corrente filosófica cujo objeto de estudo é o fenômeno. Fini
(1994), diz que fenômeno é “aquilo que surge para a consciência e se manifesta para esta
consciência como resultado de uma interrogação. Isso quer dizer que só existirá um fenômeno
educacional se existir um sujeito no qual ele se situa ou que o vivencia.” (p. 25). Assim, o
fenômeno não é a aprendizagem, por exemplo, mas o sujeito que aprende. Em nosso caso, os
alunos, ao estarem com o software GeoGebra na aula de matemática, construindo figuras,
manipulando imagens, manifestam modos de compreender o que está sendo feito e o
fenômeno, aquilo que buscamos na percepção ou o que se mostra, é a expressão do
compreendido pelo aluno, que nos permitirá dizer daquilo que interrogamos nesta pesquisa:
das possibilidades abertas para a aprendizagem geométrica.
Diante disso, Fini (1994) ressalta, também, o cuidado que o pesquisador deve ter ao
considerar o fenômeno, pois este se mostra no
mundo da experiência, o “mundo vivido” que só se constituirá a partir de um sujeito
que o vivencie. /.../ Neste movimento da consciência, que é intencional, ou seja, a
consciência movendo-se para o fenômeno, este é interrogado pelo sujeito através dos
sentidos e se mostra para este sujeito, com uma aparência que é uma primeira
abordagem para a compreensão da essência. (p. 25)

Em nossa pesquisa, consideramos a abertura a aprendizagem geométrica do aluno
quando eles investigam situações com o software GeoGebra e, para isso, elaboramos
atividades e as propusemos ao grupo de alunos, sujeitos de nossa pesquisa. No movimento de
12

Edmund Husserl é tido como o “criador” da Fenomenologia. Nasceu em Prossnitz, na Morávia, no antigo
Império Austríaco (hoje Prostejov, na República Checa), em 8 de abril de 1859, e morreu em Freiburg, em 27 de
abril de 1938. A fim de completar seus estudos de Matemática, iniciados nas universidades alemãs, foi, em 1884,
para Viena, onde, sob a influência de Franz Brentano, tomou consciência de sua vocação filosófica. Em 1887,
Husserl, que fora judeu, converteu-se à Igreja Luterana. Ensinou Filosofia, como livre-docente, em Halle, de
1887 a 1901; em Göttingen, de 1901 a 1918; e, em Freiburg, de 1918 a 1928, quando se aposentou. Na raiz do
pensamento de Husserl encontram-se as seguintes influências principais: Franz Brentano e, por seu intermédio, a
tradição grega e escolástica; Bolzano, Descartes, Leibniz, o empirismo inglês e o kantismo. (BICUDO, 2011, p.
29)
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busca do sentido do interrogado a retomada da interrogação é crucial. Tendo sempre esta
permeando as aulas, construímos um modo de mediar as situações. A intenção era oportunizar
a expressão dos alunos para ver os modos pelos quais o uso do software potencializava a
exploração para que o sentido de volume se fizesse para eles. Compreendemos, com Bicudo
(2011, p. 23), que “a interrogação se comporta como se fosse um pano de fundo onde as
perguntas do pesquisador encontram seu solo, fazendo sentido” e isso nos foi conduzindo no
decorrer de toda a pesquisa.
Entendemos que a interrogação nunca se esgota, pois o fenômeno pode se mostrar de
maneira distinta a partir da visada ou dos perfis, segundo os quais o consideramos. Ou, nos
dizeres de Fini (1994), o fenômeno é perspectival, é subjetivo, porém “a subjetividade, nesta
abordagem, não é evitada, mas desejada, pois tudo que é objetivo foi antes subjetivo” (FINI,
1994, p. 26) já que é compreensão do sujeito. Essa compreensão expressa no diálogo, nas
situações de sala de aula e na exploração com o software é para o que, no decorrer da análise
dos dados, nos voltamos agora.

4.3 A análise dos dados
Antes de iniciarmos a apresentação do modo pelo qual a análise dos dados em nossa
pesquisa se deu, é importante retomar que
o par fenômeno/percebido caracteriza a concepção fenomenológica de realidade e de
conhecimento e solicita que a descrição e o que expressa sejam analisados e
interpretados, atentando-se para a ambiguidade própria da linguagem, dada a
densidão de sentidos que ela transporta.” (BICUDO, 2011, p. 20)

Assim, os dados da pesquisa são produzidos na experiência vivida e esta é descrita e
transforma-se em texto aberto à interpretação. Para o registro dos dados filmamos os
encontros com os alunos por meio de uma câmera de vídeo e, posteriormente, a gravação foi
transcrita, produzindo os dados para dar início a análise. Para situar o leitor, no Anexo A,
expomos a transcrição do 4º encontro como exemplo.
Destaca-se que os dados, na pesquisa fenomenológica, “não são descobertos ou não
existem a priori, mas se constituem na experiência do sujeito que os vivencia” (FINI, 1994, p.
28). Ou seja, os significados são buscados na expressão dos sujeitos, alunos que investigavam
situações geométrica no GeoGebra a partir da intenção do pesquisador, que é orientada por
sua interrogação.
A interrogação, portanto, está presente em todo momento na análise, quando o
pesquisador busca, nas falas/gestos dos sujeitos, expressões que o ajudem a compreender o
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interrogado. Nesse momento é essencial o rigor fenomenológico, cujo caminho traçado para a
compreensão é percorrido a partir do “interrogar o fenômeno”. O pesquisador não deve
permitir que sua familiaridade com o tema ou seus primeiros conhecimentos influenciem os
modos pelos quais o fenômeno será considerado, deve suspender o que já conhece a fim de
buscar o que é essencial ao que se mostra a partir de perspectivas de mostrar-se – esse
momento é chamado de epoché.
Feita a transcrição da experiência vivida, o pesquisador volta-se ao texto, iluminado
por sua interrogação, questionando essas perspectivas ou o que se mostra nas distintas falas do
sujeito que lhe possibilitam compreender o que interroga. Inicia-se o movimento de análise
ideográfica. Ela “se refere ao emprego de ideogramas, ou seja, de expressões de ideias por
meio de símbolos” (BICUDO, 2011, p. 58). Este momento da análise busca tornar visível, por
meio de ideogramas que expressem ideias, a ideologia das transcrições analisadas a partir das
falas individuais ou de cada um dos alunos que se dispõe no diálogo. Os aspectos relevantes
para a compreensão do investigado é destacado da fala dos sujeitos pelo pesquisador,
constituindo as Unidades de Significado (U.S.).
No entanto, como nenhum objeto se apresenta isolado, “faz-se, então, através de uma
redução, uma síntese das proposições consistentes apresentadas nas expressões reveladoras do
pensar do sujeito, constituindo agrupamentos por temas” (MACHADO, 1994, p. 41). Essa
redução, destacada pela autora, caracteriza a busca pelas ideias nucleares. Tais ideias
reforçam aspectos do que é dito individualmente, mas vai fazendo sentido ao pesquisador no
todo, no seu modo de buscar compreender o que interroga. É o movimento da análise
nomotética que “indica o movimento de reduções que transcendem o aspecto individual da
análise ideográfica” (BICUDO, 2011, p. 58) e vai se articulando na busca de sentido do
interrogado. Ou seja, o pesquisador vai “saindo” do individual, da compreensão de cada
expressão destacada na análise ideográfica, para a busca das generalidades que indicam o
estruturante do fenômeno.
Segundo Paulo (2001), essa busca na interpretação é por uma norma que permita ver
as falas dos alunos do 7º ano convergindo para um aspecto geral que nos permita dizer do
interrogado delineando as categorias abertas.
As categorias abertas dão ao pesquisador possibilidade de discutir o que vê como
essencial à compreensão do que, na pesquisa, se dispõe a compreender. Vale destacar que,
como falado anteriormente, o fenômeno nunca se esgota, pois é perspectival, mas as
generalidades articuladas pelo pesquisador no movimento de análise lhe dão uma possível
compreensão. O pesquisador não “encontra”, em sua pesquisa, universalidades, mas

35

proposições gerais que lhe permitem expor a compreensão do que interroga. “A análise
nomotética não é apenas uma verificação cruzada da correspondência de afirmações reais,
mas uma profunda reflexão sobre a estrutura do fenômeno” (MACHADO, 1994, p. 42). Ou
seja, na análise nomotética, procuramos esclarecer o sentido das convergências percebidas
que serão tratadas mais detalhadamente nos Procedimentos Metodológicos.
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo apresentamos os sujeitos: alunos do 7º ano do ensino fundamental, o
ambiente vivenciado e os encontros realizados.

5.1 Situando os sujeitos da pesquisa
A pesquisa foi realizada em uma escola de período integral situada no município de
São José dos Campos - SP. São atendidos alunos do ensino fundamental I e II e a mesma
passou a ser integral em dezembro de 2007. O colégio conta com projetos para os alunos que
permanecem integralmente na escola, tais como horta, robótica e leitura. O nosso trabalho foi
proposto, também, como um projeto. A instituição atende a população da zona norte do
município que, em termos de condições sociais, pertence às classes C e D13.
Segundo o Censo 2016, a escola possui 16 salas de aulas, 53 funcionários, salas de
diretoria e de professores, laboratório de informática, laboratório de ciências, quadra de
esportes descoberta, cozinha, sala de leitura, banheiro dentro do prédio, sala de secretaria,
refeitório, despensa, almoxarifado, auditório e pátio coberto. Há, na escola, computadores
para uso administrativo e para alunos, além de projetor multimídia.
Os encontros que deram origem aos dados da pesquisa envolveram alunos do 7º ano
do ensino integral e ocorreram semanalmente no laboratório de informática, com duração de
60 minutos cada. A turma do 7º ano possuía 21 alunos. Eles não conheciam o software
GeoGebra e, portanto, tiveram o primeiro contato com o software durante o curso. Os
encontros foram gravados em vídeo e transcritos.
Dos 20 computadores disponíveis, podíamos contar com apenas 15 equipamentos em
condições de operar com o software. Em média, por encontro, contávamos com 15 alunos
participantes, o que permitia que cada aluno estivesse em um computador para fazer a
atividade proposta. Durante as atividades, o professor de robótica permanecia em sala,
auxiliando com questões relativas à disciplina. Nesta pesquisa, nós o chamaremos de
Professor Tibúrcio, para preservar sua identidade. O professor Tibúrcio, no início de cada
encontro, conferia a presença dos alunos, buscava-os se estivessem entretidos em outros
locais da escola e, durante o curso, se interessou pelo software e fez vários questionamentos.
A seguir, descrevemos a proposta de cada encontro e seu desenvolvimento.

13

Para a Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma família é considerada de classe média (classe C) quando tem
renda mensal entre 1 e 4,5 salários mínimos. Já a classe D (classificada como remediados) ganha entre ¾ a 1
salário mínimo.
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5.2 Os encontros
5.2.1 1º ENCONTRO
No 1º encontro apresentamos aos alunos a 1ª atividade na qual eles deveriam explorar
os recursos do software. Para isso, projetou-se na televisão da sala a tela do notebook da
pesquisadora com o GeoGebra aberto. Pedimos aos alunos que viessem próximo à televisão
para lhes mostrar algumas ferramentas do software.
Também orientamos para que eles pudessem buscar as ferramentas, entender a
organização do software e fizemos algumas construções no GeoGebra para que eles vissem.
Exibimos aos alunos tanto a tela de visualização 2D, como a tela de visualização 3D e
discutimos as possibilidades e alteração das ferramentas enquanto cada uma das telas estava
aberta. Os alunos estavam ansiosos para começar a explorar o GeoGebra, então passamos para
a 1ª atividade, que visava explorar o software e suas ferramentas. Exibimos duas imagens de
construções no GeoGebra para que os alunos tentassem construí-las.
Figura 1 – Objetos geométricos na tela de visualização 2D

Fonte: Autoria própria
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Figura 2 – Objetos geométricos na tela de visualização 3D

Fonte: Autoria própria

Os alunos construíram os objetos sem dificuldade, embora não conseguissem, por
exemplo, colorir os sólidos. No entanto, a intenção era que os alunos tivessem um primeiro
contato com o software para conhecer as ferramentas e explorar os seus recursos. A partir
dessa atividade, percebemos que eles tinham facilidade no manuseio das ferramentas e
curiosidade, que lhes faziam interessados nas possibilidades que o GeoGebra oferecia.

5.2.2 2º ENCONTRO
No 2º encontro foi proposta a 2ª atividade, cujo objetivo era a comparação de
planificações de prismas. Para tanto, foi colocado previamente, em cada computador, um
arquivo construído pela pesquisadora com um prisma, cujo número de lados do polígono da
base era determinado por um controle deslizante que permitia variar esse número. Havia,
também, um controle deslizante que possibilitava planificar o prisma.
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Figura 3 – Planificação do prisma de base pentagonal

Fonte: Autoria própria

Os alunos exploraram esse arquivo do GeoGebra e, a partir do que na tela se mostrava,
responderam a alguns questionamentos acerca da planificação do objeto.
O primeiro questionamento era: As planificações obtidas pela animação são únicas?
Há mais formas de representar cada uma das planificações obtidas? Nesse questionamento,
o objetivo era levar os alunos a pensarem sobre a planificação que se apresentava na tela do
GeoGebra: essa planificação seria única?
Em seguida lhes mostramos planificações distintas, retiradas da internet, para que eles
comparassem com as que haviam explorado no GeoGebra. Quatro planificações foram
apresentadas:
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Figura 4 – Comparação entre planificações

Fonte: Autoria própria

Os alunos comparavam, a cada par de planificações, sua equivalência, ou seja, as
imagens apresentadas representam um prisma cuja base possui o mesmo número de lados?
Por último perguntamos a eles: Por que algumas planificações apresentadas no
software Geogebra são diferentes das retiradas da internet? Qual motivo você acredita haver
para ter planificações diferentes? O objetivo era que os alunos explicassem o que havia de
diferente entre as imagens, já que os sólidos que geravam eram equivalentes.
Essa atividade permitiu-nos iniciar uma discussão sobre a visualização do objeto
tridimensional, explorando o objeto na tela do computador e a formação do sólido (imagem
tridimensional).

5.2.3 3º ENCONTRO
No 3º encontro os alunos construíram controles deslizantes. Eles fizeram a 2ª atividade
e construíram controles para alterar, além do número de lados do polígono da base, a altura do
prisma. Como a intenção foi apenas trabalhar as ferramentas do software, atendendo a
curiosidade deles, não houve questionamentos e, portanto, o encontro não foi considerado na
análise de dados da pesquisa.
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5.2.4 4º ENCONTRO
No 4º encontro realizamos a 3ª atividade. Nela o aluno deveria contar quantos cubos
havia na imagem da tela. Para isso colocamos, previamente, em cada computador, um arquivo
construído pela pesquisadora com um prisma cujas três dimensões eram definidas a partir de
controles deslizantes, conforme indica a figura 5.
Figura 5 – Cubo dividido por cubos menores

Fonte: Comunidade GeoGebra14

Na figura 5, todos os controles deslizantes estavam ao máximo, isto é, marcavam 10
unidades. Assim, tínhamos um prisma de dimensões15 10u x 10u x 10u. Sugerimos que os
alunos contassem a quantidade de cubinhos que havia em prismas de dimensões distintas
como, por exemplo, 1u x 2u x 3u, depois em 5u x 5u x 5u e, por último, 10u x 1u x 1u.
Após a contagem dos cubos, questionamos: o que são esses cubos que estão sendo
contados? Há uma maneira mais fácil de contar os cubos do que a contagem unitária?

14

Essa atividade baseou-se em material da comunidade GeoGebra. É uma atividade intitulada “Volume d’um
pavê”, feita em 14 de janeiro de 2014 por Nicolas ERDRICH. Disponível em:
<http://tube.geogebra.org/material/simple/id/69361>. Acesso em 08 jan 2018.
15
Utilizamos ‘u’ como unidade de comprimento.

42

5.2.5 5º ENCONTRO
No 5º encontro nosso objetivo era a sistematização, isto é, pretendíamos generalizar o
modo pelo qual é possível determinar o volume de um prisma sem que seja necessário fazer a
contagem de cubos um a um. A figura, a seguir, representa a imagem apresentada aos alunos
como exemplo de possibilidade para formar um prisma de base retangular, cuja altura poderia
ser alterada através do controle deslizante.
Figura 6 – Prisma de base retangular

Fonte: Autoria própria

Nesta 4ª atividade os alunos deveriam construir o prisma para preencher uma tabela
que lhes havia sido entregue. Apesar da imagem mostrada na tela do GeoGebra, eles estavam
livres para seguir o caminho que achassem melhor para a construção do prisma que lhes
permitissem preencher a tabela.
O quadro abaixo mostra o modelo que lhes foi entregue. Orientamos que, para
preenchê-lo, eles deveriam buscar no prisma construído no software as informações
necessárias, o que demandava uma exploração da altura ou as dimensões da base retangular,
arrastando os vértices.
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Quadro 1 – Volume do prisma de base retangular

Área da
Base

Altura

Volume

Fonte: autoria própria

Apesar dos controles deslizantes, alguns alunos optaram por construir diversos
prismas e, em cada linha da tabela, colocavam os dados obtidos para cada prisma que
construíam.
Após o preenchimento da tabela, perguntamos se eles viam alguma relação entre os
valores encontrados. Após discussão, já finalizando a aula, os alunos tiveram dois problemas
para resolver:
1. Supondo um prisma de base retangular cuja área da base seja igual a 6,5 cm² e de
altura 8 cm, qual seu volume?
2. Supondo um prisma de base retangular, cujo volume seja 123 cm3 e sua altura seja
igual a 3 cm, qual o valor da área de sua base?

5.2.6 6º ENCONTRO
A maioria dos alunos não conseguiu terminar a atividade do 5º encontro e, por isso, o
início do 6º encontro foi reservado para o término da atividade. Conforme os alunos
terminavam, eram encaminhados para a 5ª e última atividade.
O objetivo da atividade era, a partir do que haviam descoberto sobre o volume do
prisma de base retangular, pensar em um prisma de base qualquer. Ou seja, tínhamos a
intenção de que os alunos fossem capazes de generalizar o modo pelo qual é possível
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determinar o volume de um prisma de base qualquer16. Para tanto, a proposta era que eles
construíssem um prisma cuja base fosse um polígono no qual o número de lados era
determinado por um controle deslizante. Era possível, também, por meio de um controle
deslizante, alterar a medida da altura do prisma.
Figura 7 – Prisma de base qualquer

Fonte: Autoria própria

Após a construção, os alunos deveriam preencher uma nova tabela, conforme segue.

Quadro 2 - Volume do prisma de base qualquer
Número de lados da
base

16

Área da
Base

Altura

Volume

Para os alunos que haviam perdido a aula da construção do prisma com o controle deslizante, entregamos um
roteiro como auxílio que se encontra no Anexo B.
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Fonte: autoria própria

Sugerimos que, em cada linha da tabela, eles usassem um prisma cujo polígono da
base fosse diferente, isto é, com um número de lados distinto. A intenção era levá-los a
compreender que, independente do número de lados do polígono da base, o produto da área da
base pela altura resultaria no volume do prisma.
Pedimos aos alunos que salvassem a construção para terminá-la no próximo encontro,
em que pretendíamos discutir o obtido.

5.2.7 7º ENCONTRO
O 7º encontro foi divido em dois momentos: término da 5ª atividade e
confraternização.
Com as construções feitas e a tabela preenchida, os alunos puderam responder as
seguintes questões:
1. Qual a relação que você observa entre os valores da tabela?
2. A relação válida para o prisma de base retangular é a mesma para um prisma de
base qualquer? Justifique.
Após a discussão foi proposto aos alunos dois problemas:
3. Supondo um prisma de base pentagonal, cuja área da base seja igual a 7 cm² e de
altura 8 cm, qual o seu volume?
4. Supondo um prisma de base hexagonal, cujo volume seja 100 cm3 e sua altura seja
igual a 5 cm, qual o valor da área de sua base?
Quando os alunos terminaram a atividade, nos reunimos na mesa para discutir o que
eles acharam dos encontros, das atividades propostas, do uso do software e, em seguida,
fizemos uma confraternização.
5.3 O movimento da análise fenomenológica
Após o desenvolvimento das atividades com os alunos, a transcrição dos vídeos foi
realizada para o início da análise dos dados. Primeiramente lemos a transcrição por completo
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com o objetivo de entender a atividade em sua totalidade. Em seguida destacamos trechos das
falas dos alunos que indicavam possibilidades de compreensão do investigado.
Para expor o que foi feito na análise ideográfica, utilizamos códigos que identificam o
encontro, a atividade e o momento de discussão17. Optamos por usar um pseudônimo para os
alunos. A escolha foi por nome de matemáticos e matemáticas que escolhemos em
decorrência do que, para nós, significou o envolvimento deles: a cada encontro havia uma
nova descoberta.
De modo que seja possível compreender o que foi organizado na análise, vamos
exemplificar um código utilizado: Descartes E2A2D1. Esse código indica que nos referimos a
fala de Descartes no 2º encontro, na 2ª atividade do 1º momento de discussão. Cada momento
de discussão está explicitado previamente no quadro, sendo marcado pelo que era questionado
ao aluno. A utilização dos códigos nos possibilitou a construção do quadro em que expomos a
análise ideográfica. As colunas estão dividas em Identificação, trazendo os códigos acima
explicitados, Fala do sujeito, com a transcrição da fala do aluno, Asserção articulada, com a
interpretação do pesquisador relativamente à fala do sujeito e Ideias nucleares, que visam
destacar o que, naquela fala do sujeito, se destaca, ou é nuclear para o pesquisador à luz de
sua interrogação.

17

O termo “Momento de discussão” se originou em discussões do grupo de estudos sobre fenomenologia quando
apresentamos aos integrantes o trabalho realizado. Durante as discussões era necessário que eu explicasse em
que contexto as falas se originavam para situar os integrantes do grupo. Dessa forma, para orientar o leitor
durante a análise, colocamos esses Momentos de Discussão explicitando o “onde” se dá o recorte da fala do
sujeito.
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Quadro 3 - Análise Ideográfica
IDENTIFICAÇÃO
FALA DO SUJEITO
ASSERÇÃO ARTICULADA
IDEIAS NUCLEARES
Encontro 2 - Neste encontro foi proposto aos alunos que comparassem planificações de prismas. Para tanto, eles puderam explorar um arquivo
do GeoGebra construído previamente pela professora em que havia um prisma cuja base era determinada por um controle deslizante que permitia
variar o número de lados do polígono da base do prisma. A partir da exploração, os alunos fizeram comparações com planificações que
visualizavam no software e de imagens retiradas da internet.
Momento de discussão 1: Os alunos movimentam o controle deslizante para ver a planificação
Descartes E2A2D1
“Aqui ó, eu posso transformar. Aqui Ao analisar o movimento de planificar o sólido,
1. Possibilidade de
eu posso abrir.”
Descartes vê a “abertura” do prisma.
movimentação.
Descartes E2A2D1
“Raissa, isso daqui também dá pra Descartes, ao visualizar os objetos no software,
2. Associação da
usar pra fazer jogo, não? Por causa compara-os
a
objetos
que
conhece,
possibilidade de movimento
dos movimentos. Né, ó.”
relacionando-os a imagens já vistas em jogos
com a criação de jogos.
digitais.
Descartes E2A2D1
“Um jogo 3D ó... Eu posso abrir...”
A ideia da “abertura” do objeto geométrico é
3. Relaciona o movimento
algo relevante ao aluno. A partir dessa
com jogos digitais.
possibilidade, o aluno relaciona a imagem da
tela do computador com o experenciado em um
jogo digital.
Hipátia E2A2D1
“Ele vai mudando. Vai aparecendo... A animação em que a base do poliedro é
4. Atenção às mudanças do
Muito legal.”
alterada, relativamente ao número de lados do
prisma a partir da animação.
polígono da base, é algo que chama a atenção
da aluna para o objeto geométrico.
Descartes E2A2D1
“Abre o notebook ó. Aí ele abre e O movimento de planificação do sólido é algo
5. Associa o abrir e fechar
fecha. Tendeu?”
que lembra ao aluno a abertura do notebook.
do
notebook
com
a
planificação.
Momento de discussão 2: A professora pediu para que os alunos comparassem a planificação vista no GeoGebra com uma imagem de
planificação da internet. A partir dessa comparação os alunos foram questionados sobre a equivalência entre as planificações.

48

IDENTIFICAÇÃO
Bhaskara E2A2D2

FALA DO SUJEITO
ASSERÇÃO ARTICULADA
“Ah! Mas tem que ter o mesmo Ao comparar a planificação vista no GeoGebra
negócio 1, 2, 3, 4... Tem que ter... com uma planificação retirada de uma imagem
Ah! Então sim.”
da internet, o aluno relaciona partes comuns
entre elas. Ele destaca que o número de lados
do polígono da base deve coincidir.

IDEIAS NUCLEARES
6. Reconhece,
nas
planificações, a igualdade do
polígono da base.

“Deixa eu ver... [Observando as Ao ser questionado se, mesmo com essa
7. Identificação do prisma
imagens] Dá!!!”
diferença as planificações formariam prismas
que irá se formar.
equivalentes, o aluno utiliza o GeoGebra para
ver e responde com segurança.
“São! Elas são equivalentes!”
Gauss E2A2D2
Ao ser questionado sobre a equivalência entre
8. Manipulação da figura
[Manipulando o sólido no
as planificações, Gauss procura justificar
com o software.
GeoGebra]
usando o software. Manipula a planificação e
responde com convicção.
Momento de discussão 3: Após a comparação entre as duas planificações, os alunos concluem que elas são equivalentes. Então a professora os
questiona sobre a diferença entre as imagens.
Newton E2A2D2

Newton E2A2D3

Euler E2A2D3

Mary E2A2D3

“Ó psora, vou fazer desse daqui. Eu
não sei, mas tipo assim... Eu... Eles
são diferentes... Tipo assim... A
forma deles são diferentes.”

Ao comparar a imagem do computador com
uma planificação retirada da internet, o aluno
percebe a diferença entre as imagens, mas não
encontra palavras para descrever essa diferença
e diz que a diferença está na forma.
“O tamanho do prisma. Da lateral.
Euler percebe a diferença dos retângulos que
Causa que um é pequeno e o outro
formam as faces laterais dos prismas. Conclui
é...” [Faz gestos de “maior” com a
que eles formam o mesmo prisma, com
mão].
dimensões diferentes.
P: O que essa planificação tem de Mary, ao falar sobre as diferenças entre a
diferente
da
planificação
do planificação do software e a planificação vista
GeoGebra?
na imagem da internet, destaca que, embora
“Tudo. Eu acho que é só o jeito de sejam imagens distintas, irão formar o mesmo
sólido.

9. Identifica diferenças no
tipo de planificação.

10. Identifica a altura do
prisma em relação com suas
faces laterais.
11. Identificação do prisma
que irá se formar.
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IDENTIFICAÇÃO

Descartes E2A2D3

FALA DO SUJEITO
desenhar, porque na hora de formar
vai ser a mesma coisa, não vai?”
“Porque no GeoGebra é o 3D e daí...
E na internet já é uma coisa plana,
mais reta. Já pronta, já montada. No
GeoGebra você tem que fazer tudo
certinho e montar...” [Fazendo gestos
como se montasse com a mão]

ASSERÇÃO ARTICULADA

IDEIAS NUCLEARES

A planificação (imagem) retirada da internet é
12. Percepção da diferença
algo pronto, sem a possibilidade de alteração,
entre a imagem plana e em
além de ser plana (um desenho). No GeoGebra
perspectiva;
a planificação é feita pelo aluno, que a deve
13. Reconhecimento
da
montar “certinho” e pode ser vista em
possibilidade
de
realizar
perspectiva.
construções.
Momento de discussão 4: Após expressarem a diferença que percebiam entre as planificações, a professora pergunta aos alunos por que as
planificações são equivalentes.
Newton E2A2D4

“Porque os dois têm o mesmo... Os
O aluno descreve a diferença percebida e, por
mesmos quadrados e esqueci o
meio do software, encontra um modo de ver
nome... E se tipo... Se eu fizer tipo
que produz o mesmo sólido.
um círculo com os que tenho aqui vai
ficar como esse aqui.”

14. Vê uma possibilidade de
mudar a disposição das faces
na planificação.

Leibniz E2A2D4

“Porque tem como você deixar
quadrado e depois ir mexendo.”

15. Vê uma possibilidade de
mudar a disposição das faces
na planificação.

Descartes E2A2D4

“Tipo, eu fiz um quadrado. Nesse
quadrado eu posso criar um
triângulo. Nesse triângulo, do
triângulo eu posso criar um
quadrado. Eu tenho um quadrado.
Daí fiz um quadrado com o
triângulo.”

Percebe que a disposição das faces laterais do
prisma, na planificação do GeoGebra, é
distinta, mas vê a possibilidade de mudar a
disposição das faces laterais ao redor da base.
Inicia uma decomposição da planificação,
buscando meios para compará-la com outras
planificações.

16. Utiliza a decomposição
da imagem em figuras
conhecidas.
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IDENTIFICAÇÃO
FALA DO SUJEITO
ASSERÇÃO ARTICULADA
IDEIAS NUCLEARES
ENCONTRO 4 - Neste encontro foi proposto aos alunos que “descobrissem” o volume do prisma através da contagem de cubos que preenchiam
o sólido. Para isso eles tinham um arquivo do GeoGebra, construído previamente pela professora, em que se encontrava um prisma – que podia
ser preenchido por cubos menores – cujas dimensões eram alteradas por controles deslizantes.
Momento de discussão 1: Os alunos foram questionados sobre como “chegaram” ao total de cubos unitários necessários para preencher o
prisma.
Euler E4A3D1
“Eu fiz um lado vezes o outro e Após ser questionado sobre como determinou o
17. Identifica as dimensões
depois eu peguei o outro lado e volume do sólido, Euler explica a operação
do prisma e a operação para
multipliquei. /.../ Tá certo?”
feita e aponta para as dimensões do sólido
determinar o volume.
(“lados”) na tela do computador.
“Eu contei os quadradinhos /.../ 1, 2, Galois utiliza a contagem dos cubos para
Galois E4A3D1
18. Determina o volume do
3, 4, 5, 6 quadrado.”
determinar o volume. O “quadradinho”
prisma pela contagem de
mencionado são os cubos que vê na tela do
cubinhos.
computador.
“1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabia! Falei que ia
Galois E4A3D1
Conta os cubos que aparecem na tela do
19. Usa a imagem para
ficar 6.”
computador para validar a resposta dada.
verificar a resposta.
“Como
é
que
eu
vou
fazer?
Eu
contei
Descartes E4A3D1
Descartes tem na tela um cubo de aresta 10
20. Conta os cubos visíveis
os cubinhos. Aqui deu 10, só que
unidades. Faz a contagem dos cubos por fileiras
(das faces).
contando todo mundo vai dar 100.
(colunas) e diz quantos tem uma face. Em
Então são 600. Por conta dos lados... seguida olha para a quantidade de faces e diz
Aqui, aqui e aqui e embaixo
que deve haver 600. Mostra as faces na tela,
também.” (mostra na tela do
apontando.
computador).
Galois E4A3D1
“É que eu sou muito inteligente, ó. Galois, tem na tela um cubo de aresta 5
21. Encontra um modo de
Eu fiz 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, unidades. Ao olhar para a imagem no software,
determinar a quantidade de
125.”
encontra uma maneira de determinar a
cubinhos, sem a contagem.
quantidade de cubos que preenchem o sólido.
“Porque se você vai botando 5 ele
Euclides E4A3D1
Euclides, que tem um cubo de aresta 5
22. Faz o preenchimento
vai aumentando.”
unidades na tela, diz que em cada fileira é
acrescentando fileiras de
preciso
adicionar
5
cubos
para
o
cubos.
preenchimento.

51

IDENTIFICAÇÃO
FALA DO SUJEITO
“Porque na matemática o Vinícius
Galois E4A3D1
[professor de matemática] explicou
que 5 vezes 5, 25.”
“Professora é a mesma coisa... Se
Galois E4A3D1
todos tivessem no 10 aqui seria
1000.”

ASSERÇÃO ARTICULADA
Galois associou a ideia de volume a de área que
havia aprendido com o professor de
matemática. Mostra os cubos de uma face.
Galois movimenta o controle deslizante para
alterar a medida da aresta do prisma e, ao
chegar no limite do controle, diz que o volume
do cubo de aresta 10 será 1000.
Ao ser questionado o porquê do resultando
1000 para o cubo de aresta 10, o aluno foi
movimentando o controle deslizante e
explicando a partir da multiplicação.

IDEIAS NUCLEARES
23. Associa a ideia de área
à quantidade de cubos de uma
face do prisma.
24. Investigação por meio
do software para determinar o
volume.

26. Identifica, apontando as
fileiras de cubinhos que
aparecem
na
tela
do
computador.
27. Conta e aponta para
mostrar a quantidade de cubos
no preenchimento.
28. Preenche
a
base
contando por colunas;
29. Repete
usando
empilhamento.
30. Conta por colunas e
repete para o preenchimento.

Galois E4A3D1

“Porque 10 vezes 10 é 100 [enquanto
movimentava os controles
deslizantes] e 100 vezes 10 é 1000.
ÓÓÓ.”

Amalie E4A3D1

“Porque tem 5 aqui, tem aqui, tem
aqui, tem aqui, tem aqui.”

Amalie, para justificar sua resposta, foi
mostrando as colunas de 5 em 5 para fazer a
contagem do total de cubinhos.

Gauss E4A3D1

“5, 10, 15, 20, 25.”

Gauss conta a quantidade de cubos nas colunas
e vai indicando sua contagem de 5 em 5.

Amalie E4A3D1

“Eu fui contando... 1, 2, 3, 4, 5... 10,
15, 20, 25... 50, 75...”

Após indicar que havia contado de 5 em 5 para
preencher os cubos da base do prisma, Amalie
continuou a contar de 25 em 25, fazendo
camadas para preencher o prisma.

Bhaskara E4A3D1

“5 vezes 5. Daí depois multiplicava
por 5 vezes 5.”

25. Mostra,
pela
movimentação do controle
deslizante, o resultado que
considera certo.

Bhaskara, tem um cubo de aresta 5 unidades na
tela do computador e identifica que é preciso
multiplicar por 5 para obter o total de cubinhos
do preenchimento.
Momento de discussão 2: Considerando o modo pelo qual os alunos contavam os cubos, questionou-se o que eles entendiam ser os cubos que
estavam contando.
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IDENTIFICAÇÃO
FALA DO SUJEITO
Sophia E4A3D2
“Ele vai formando o sólido, não é?
[Gesticulando com as mãos]”.
“São cubinhos que vão formando o
Sophia E4A3D2
maior... Pode ser?”

ASSERÇÃO ARTICULADA
Sophia diz que os cubinhos são necessários
para formar o sólido.
Sophia, considerando não ser compreendida,
reforça a ideia da formação do cubo maior a
partir dos cubos menores que o preenchem
Bhaskara, embora nomeie de modo incorreto,
vê que o cubo maior é formado por cubinhos.

IDEIAS NUCLEARES
31. Preenchimento
para
formação do sólido.
32. Formação do cubo por
cubinhos.

Fermat diz que para obter a área da base do

37. Identifica

“Formam um quadrado. Um
33. Identifica a formação do
quadrado grande. Ao invés de ser só
cubo maior por cubinhos.
um quadradinho pequenininho.”
ENCONTRO 6 - Neste encontro foi proposto aos alunos que, dada a medida da área da base e da altura de um prisma de base retangular, eles
deveriam encontrar o seu volume. Para isso sugeriu-se a construção de uma tabela com as medidas da altura, área da base e volume do prisma,
usando os valores que apareciam no software, a medida que o controle deslizante era alterado. Tal comando permitia-lhes alterar a variação da
medida da altura do prisma e o número de lados do polígono da base.
Momento de discussão 1: Observando que alguns alunos tinham dúvidas em relação ao uso dos controles deslizantes e montagem do sólido,
fizemos uma exploração coletiva sobre o modo de construir o prisma no software.
Pitágoras E6A5D1
“Daí eu lembro que clica na reta e Ao mencionar “shhhh” Pitágoras se refere à
34. Indica o modo pelo qual
daí shhhh”
extrusão realizada no software para, a partir da
vê a extrusão para o sólido.
figura plana, obter o sólido.
Euler E6A6D1
P: “Euler, ele [sólido] tá 2D, ele não Ao ser questionado em qual dimensão estava a
35. Uso do software para
tá 3D”
imagem que aparecia na tela do computador
justificar sua resposta.
“Tá 3 sim. É do jeito que cê tá (2D ou em 3D), Euler mostra, usando a
vendo... Ó... Peraí... Repara que tá de imagem rotacionada no software, que é 3D
pé”
Pitágoras E6A6D1
“Ah ok! É só fazer isso. Por isso o O aluno percebe a função do controle
36. Identifica a função do
controle deslizante.”
deslizante dos lados do polígono para construir
controle deslizante.
vários prismas de bases diferentes.
Momento de discussão 2: Compreendida a função dos controles deslizantes passamos a exploração da tabela. Questionamos a relação entre os
valores encontrados.
Bhaskara E4A3D2

Fermat E6A4D2

“Sim! É como se fosse 2 vezes o 3

a
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IDENTIFICAÇÃO

FALA DO SUJEITO
que dá 6. [tom de admiração na
voz]”
“Ah!!!, eu tenho que multiplicar.”

ASSERÇÃO ARTICULADA
IDEIAS NUCLEARES
prisma que construiu, basta multiplicar as
multiplicação como estratégia
dimensões do retângulo.
para obter a área da base.
Euler E6A5D2
Ao ser questionado sobre o que fazer para
38. Identifica que deve
descobrir o volume quando é dada a área da
multiplicar para obter o
base e a altura do prisma, Euler reconhece que
volume.
tem que multiplicar.
Sophia E6A4D2
Professora: Suponha um prisma de A partir do que se vê na tela do computador,
39. Manipulação
do
base retangular, cujo volume seja questiona-se a aluna, que identifica o modo
software
para
fazer
123 cm3 e sua altura seja igual a 3 pelo qual pode obter a área da base.
investigação.
cm, qual o valor da área da sua base?
Sophia: “Ah!, tenho que pegar o 123
e dividir por 3?”
ENCONTRO 7 - Neste encontro foi proposto aos alunos que encontrassem um modo geral de determinar o volume de um prisma de base
qualquer. Os alunos tinham o arquivo com o controle deslizante para variar o número de lados do polígono da base, a altura do prisma (bem
como a tabela construída anteriormente).
Momento de discussão: Sugeriu-se que os alunos observassem os valores da tabela para chegar a uma conclusão sobre o modo pelo qual se
obtém o volume do prisma.
Euler E7A5D1
“Eu acho que é só fazer altura vezes Euler diz que a medida da área da base e da
40. Reconhece o produto da
a área ... é igual ao volume.”
altura do prisma permite determinar o volume.
área da base pela altura, para
determinar o volume.
“Ele
[software]
não
multiplicou
por
Euler E7A5D1
No grupo houve dúvidas se multiplicaria pelo
41. Investiga, no software,
4...”
número de lados do polígono da base. Euler, ao
manipulando
o
controle
ser questionado, afirma que não, pois nota na
deslizante e observando os
tabela que os valores obtidos no software não
valores da tabela.
estão multiplicados. Mostra-se, em sua fala,
uma familiaridade com o software que o faz
parecer um colega.
“Porque base vezes a altura igual o
Sophia E7A5D1
Sophia identifica, ao manipular o controle
42. Vê que a área da base
volume ... dá a mesma coisa.”
deslizante, que o produto da área da base pela
vezes a altura dá o volume.
altura dá o valor do volume.
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IDENTIFICAÇÃO
FALA DO SUJEITO
ASSERÇÃO ARTICULADA
“Eu fiz aqui... Eu fiz 7 vezes 8 igual Euclides manipula o software e faz a operação
Euclides E7A5D1
56.”
para ver que há relação entre os dados da
tabela, conclui como obter o volume.
Hipátia E7A5D1
“Porque eu acho que multiplicou... Hipátia confere as medidas do sólido na tela do
Porque olha aqui ó... [mostrando os computador e confronta com os dados da
resultados da tabela]”.
tabela. Conclui que a operação realizada é a
multiplicação.
Euler E7A5D1
Professora: Por que você fez 7 vezes Euler movimenta o controle deslizante e diz
8?
que o número de lados do polígono da base do
“Porque os lados não mudam nada.” prisma não interfere no resultado do volume.

IDEIAS NUCLEARES
43. Manipula o software e
realiza a operação para
conferir.
44. Observa as dimensões
do sólido e os valores da
tabela para fazer conclusão.
45. Tira conclusões a partir
da manipulação do software.
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Dando continuidade ao movimento de análise, buscamos convergências das ideias
nucleares para compreender a pergunta norteadora: Como a visualização potencializada pelo
software GeoGebra possibilita a aprendizagem geométrica? Procuramos expor o que foi feito
em um novo quadro – quadro 4 - no qual trazemos todas as ideias nucleares destacando
aquelas que, para nós, convergem em termos do que dizem. A convergência será identificada
a partir das ferramentas que o Word nos possibilita, isto é, usamos itálico, negrito e
sublinhado para destacar as Ideias Nucleares que, para nós, convergem para um mesmo
sentido.
Quadro 4 - Convergências
1.
2.
3. Relaciona 4. Atenção
Possibilidade Associação
o movimento às
de
da
com jogos
mudanças
movimentaçã possibilidade digitai;
do prisma a
o;
de
partir da
movimento
animação;
com a
criação de
jogos;
7.
8.
9. Identifica 10.
Identificação Manipulação diferenças
Identifica a
do prisma
da
figura no tipo de altura do
que irá se
com
o planificação prisma em
formar;
relação a
software;
;
suas faces
laterais;
13.
15.
Vê
a
16. Utiliza a
14. Vê a
Reconhecime possibilidade possibilidad decomposiç
nto da
de mudar a e de mudar a ão da
possibilidade disposição
disposição
imagem em
de realizar
das
faces
na
figuras
das faces na
construções; planificação; planificação conhecidas;
;

19. Usa a
imagem
para
verificar a
resposta;

20.
Contagem de
cubos
visíveis (das
faces);

21.
Encontra
um modo
de
determinar
a
quantidade
de cubinhos
sem
a
contagem;

22. Faz o
preenchime
nto
acrescentan
do fileiras
de cubos;

5. Associa o
abrir e
fechar do
notebook
com a
planificação
;

6. Reconhece,
nas
planificações,
a igualdade
do polígono
da base;

11.
Identificaçã
o do prisma
que irá se
formar;

12. Percepção
da diferença
entre a imagem
plana e em
perspectiva;

17.
Identifica
as
dimensões
do prisma e
a operação
para
determinar
o volume;
23. Associa
a ideia de
área à
quantidade
de cubos de
uma face do
prisma;

18. Determina
o volume do
prisma pela
contagem de
cubinhos;

24.
Investigação
por meio do
software para
determinar o
volume;

56

25. Mostra,
pela
movimentaç
ão do
controle
deslizante, o
resultado
que
considera
certo;
31.
Preenchimen
to para
formação do
sólido;
37.
Identifica a
multiplicaçã
o como
estratégia
para obter a
área da
base;
43.
Manipula o
software e
realiza a
operação
para
conferir;

26. Identifica
apontando as
fileiras de
cubinhos que
aparecem na
tela do
computador;

27. Conta e
aponta para
mostrar a
quantidade
de cubos no
preenchimen
to;

28.
Preenche a
base
contando
por colunas;

29. Repete
usando
empilhamen
to;

30. Conta por
colunas e
repete para o
preenchimento;

33.
Identifica a
formação do
cubo maior
por
cubinhos;
39.
38.
Manipulaçã
Identifica
o do
que deve
multiplicar software
para obter o para fazer
investigação
volume;
;

34. Indica o
modo pelo
qual vê a
extrusão
para o
sólido;
40.
Reconhece
o produto
da área da
base, pela
altura,
para
determinar
o volume;

35. Uso do
software
para
justificar
sua
resposta;
41.
Investiga no
software
manipuland
o o controle
deslizante e
observando
os valores
da tabela;

36. Identifica a
função do
controle
deslizante;

32.
Formação do
cubo por
cubinhos;

44. Observa
as
dimensões
do sólido e
os valores
da tabela
para fazer
conclusão;

42. Vê que a
área da base,
vezes a altura,
dá o volume;

45. Tira
conclusões a
partir da
manipulaçã
o do
software;

Fonte: autoria própria

As Ideias Nucleares destacadas por itálico apontam para o Movimento como
possibilidade para a compreensão do objeto geométrico, assim nomeado por nós, para dizer
da possibilidade que o software abre à visualização e a movimentação do objeto geométrico.
A intenção é poder expressar como o sujeito percebe essa movimentação e como ele se
percebe movendo os objetos geométricos no software.
As Ideias Nucleares destacadas por negrito dizem da Investigação de propriedades
geométricas que se mostram para nós pela possibilidade que o software proporciona ao aluno
para levantar hipóteses, testar conjecturas, ver congruências, semelhanças e outras
propriedades dos objetos geométricos mediante a exploração.
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As Ideias Nucleares destacadas por sublinhado estão relacionadas à Formação da ideia
geométrica de volume que se evidencia para nós quando o aluno compreende o volume, ou
seja, ele vê, mediante a possibilidade de preenchimento, que um determinado sólido
geométrico é passível de comportar algo.
Considerando a convergência das Ideias Nucleares, construímos o quadro a seguir que
apresentam as Categorias Abertas.

Quadro 5 - Categorias abertas

IDEIAS NUCLEARES

CATEGORIAS ABERTAS

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 36,
39, 41.

1. Movimento como possibilidade para
a compreensão do objeto geométrico

6, 10, 17, 19, 21, 24, 25, 35, 37, 38, 40, 42,
43, 44, 45.

2. Investigação de propriedades
geométricas

18, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34.

3. Formação da ideia geométrica de
volume

Fonte: autoria própria

Das categorias Movimento como possibilidade para a compreensão do objeto
geométrico, Investigação de propriedades geométricas e Formação da ideia geométrica de
volume, procuramos articular expressões significativas dos sujeitos e fazer uma interlocução
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com os estudos teóricos realizados, abrindo a possibilidade de interpretação e trazendo o que
se mostra na pesquisa para elucidar aspectos do fenômeno investigado.
No próximo capítulo, discutiremos essas categorias abertas.
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6. DISCUSSÃO DOS DADOS
Neste capítulo iremos interpretar as categorias abertas com a intenção de expor o
sentido que o interrogado tem para nós.

6.1 Movimento como possibilidade para a compreensão do objeto geométrico

Ao iniciar a discussão acerca do movimento como possibilidade para a compreensão
do objeto geométrico, nos voltamos para o software de geometria dinâmica. Aliás,
inicialmente queremos discutir o que significa essa dinamicidade do software.
O termo geometria dinâmica tem sido utilizado na área de matemática e na educação
matemática diversas vezes e com diferentes significados. Ao falar de geometria dinâmica, não
exprimimos uma geometria desconhecida, “mas simplesmente uma exploração da idéia de
movimento para descrições geométricas” (BRAVIANO, RODIGUES, 2002, p. 22). Ou,
segundo Dias (2005), o conceito de dinamismo está relacionado às transformações
geométricas.
Porém, vale destacar que a ideia de movimento e o conceito de geometria dinâmica já
eram utilizados antes das TDIC, quando as construções eram feitas com régua e compasso e a
nomenclatura se dava a partir de translações/rotações ou outras construções que pudessem ser
realizadas por meio dessas ferramentas. A partir de 1998, segundo Dias (2005), os Parâmetros
Curriculares Nacionais já recomendavam o estudo das Transformações Geométricas no
ensino de Geometria, objetivando implementar um “dinamismo” ao estudo desta disciplina.
Braviano e Rodrigues (2002), afirmam que em meados da penúltima década do século
XXI, com o advento do computador, foi possível, efetivamente, a construção da geometria
dinâmica. Isso porque, com o computador, pudemos manipular elementos matemáticos,
deslizando-os na tela, trazendo atrelado a si, os elementos construídos a partir dele. O
dinamismo se encontra, nesse sentido, na mudança de posição e na continuidade de todas as
propriedades e características dos elementos movimentados, já que, como afirma Barco
(2013), a “geometria trata de essências” (p. 2), ou seja, do que permanece na movimentação.
Em nossa pesquisa, na fala de Hipátia E2A2D1, vê-se que a ideia de mudança e
permanência vai fazendo sentido quando ela diz que “Ele vai mudando. Vai aparecendo...
Muito legal.”. Ela percebe a dinamicidade potencializada pelo software, pois, ao movimentar
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o controle deslizante, vê o sólido se abrindo sem perder sua natureza, isto é, sem deixar de ser
o que ele é, mantendo-se com todos seus elementos em movimento.
Ao movimentar o objeto no software, a aluna tem a possibilidade de visualizar as
propriedades que permanecem, aquilo que é junto ao objeto. Já na fala de Gauss E2A2D2,
pode-se ver a igualdade que se mostra na diferença. Ele diz: “São! Elas são equivalentes!
[Manipulando o sólido no GeoGebra]”. Ou seja, na manipulação ou no movimento realizado
com o software, o aluno olha para o que era constante na planificação, para ver se estas, que
lhes são apresentadas, são equivalentes. Nota que, embora tenham configurações (desenhos)
distintas, produzem o mesmo solido geométrico, logo são equivalentes.
Newton E2A2D4, nesse mesmo sentido, também destaca a equivalência das
planificações: “Deixa eu ver... [Observando as imagens] Dá!!!”. Esse modo de os alunos
analisarem o que é visto, potencializando o que pode se tornar, abre-lhes, pela visualização, a
oportunidade de as similaridades se mostrarem. Porém,
o movimento que leva uma figura a coincidir com outra por superposição difere de
deslocamento, no sentido físico deste termo. Deslocamento é a mudança de posição
de um corpo sólido, no decorrer do tempo, podendo decompor-se em vários
movimentos. A noção de movimento em Geometria diz respeito à posição final e à
posição inicial de um objeto, não levando em consideração a passagem do tempo, e,
sim, a trajetória descrita durante este movimento. Sobre a distinção entre movimento
e deslocamento. (DIAS, 2005, p.74)

Ou seja, ao tratarmos do movimento, não nos referimos a ação de retirar um objeto
físico de uma determinada posição e colocá-lo em outra, mas a trajetória de um objeto
geométrico, tendo o aluno a possibilidade de estar-junto-ao-objeto no momento da
movimentação. Há uma potencialidade. O aluno tem a possibilidade de movimentar o objeto
na tela do computador, pois ele pode se mover e, assim, o investiga, interroga-o, torna-o
dinâmico, ou seja, o educando percebe “as propriedades abstratas dos objetos através de um
tipo de percepção análoga à percepção sensorial denominada intuição de essência” (BARCO,
2013, p. 4), pois ele (aluno) percebe aquilo que se mostra em potência no objeto intencionado.
Newton E2A2D4 ensaia um modo de explicar como poderia mostrar a igualdade que
vê nas figuras, dizendo “Porque os dois tem o mesmo... Os mesmos quadrados e esqueci o
nome... E se tipo... Se eu fizer tipo um círculo com os que tenho aqui, vai ficar como esse
aqui.”. Ele não só compara as planificações, mas percebe a igualdade das faces laterais do
prisma, ou seja, Newton destaca uma característica que considera fixa no prisma (as faces
laterais que são retangulares) e procura identificá-las nas planificações. Porém há algo que o
aluno aponta como diferença: a disposição das faces nas planificações. Para justificar sua
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resposta, ele utiliza de um movimento que ainda não havia tentado no software, a rotação das
faces em torno das arestas da base do prisma. Ele vê o movimento das faces como uma
possibilidade para defender as conclusões que expõe.
A possibilidade de mudança, de movimento, de transformação, de combinação com
outros objetos, abre à exploração das propriedades das figuras, identificando igualdade e
diferenças pelo que o software oportuniza fazer.
Dias (2005, p. 59) questiona algo que nos leva a pensar. Diz o autor: “O movimento
dos objetos geométricos na tela do monitor é o movimento geométrico?”. Ou seja, ao
movimentar o objeto na tela do computador, estamos a movimentá-lo geometricamente?
Detoni e Pinheiro (2016) nos permitem discutir essa questão quando destacam que na
ideia de movimento, tanto quanto na de espaço, não há a representação de corpos exteriores
ao espaço geométrico, mas o raciocínio sobre esses corpos. Ou seja, segundo os autores, o
movimento é como que uma impregnação de sujeito e objeto, o sujeito se move com o objeto
“como se estivesse nele” (DETONI, PINHEIRO, 2016, p. 3).
Movimentação e espacialização são dois pontos que não se separam, pois
perceber mudanças de posição de objetos reflete perceber uma modificação em
determinado conjunto de impressões, e essa percepção requer que sejamos capazes
de nos colocar em situação de movimento, de modo a recuperar, relativamente, a
posição inicial por uma movimentação inversa. (DETONI, PINHEIRO, 2016, p. 3)

Na pesquisa, Leibniz E2A2D4, ao justificar a diferença que vê entre os prismas e sua
equivalência, diz que “Porque tem como você deixar quadrado e depois ir mexendo”.
Entendemos que ele se coloca na situação de movimento. Naquele momento o software não
possibilitava o movimento que ele desejava fazer – deixar quadrado e ir mexendo – mas ele se
vê mexendo o objeto, fixa a base em uma posição inicial e se coloca no movimento das faces
laterais para ver o que é produzido e justificar a equivalência que identifica.
O movimento se dá na desconfiguração do objeto. O aluno se vê decompondo o sólido
e dividindo-o em objetos geométricos conhecidos, a fim de buscar respostas ao que lhe
inquieta, como Descartes E2A2D4 se justificou quando questionado sobre a equivalência
entre as planificações. O aluno decompõe o sólido em objetos que lhe eram familiares: “Tipo,
eu fiz um quadrado. Nesse quadrado eu posso criar um triângulo. Nesse triângulo, do
triângulo eu posso criar um quadrado. Eu tenho um quadrado. Daí fiz um quadrado com o
triângulo.”.
Ao analisar o que os alunos fazem para justificar o modo pelo qual identificam a
equivalência entre as planificações ou os prismas, entende-se o que discutem Detoni e
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Pinheiro (2016) quando afirmam que não é o software que move o objeto, mas eu, como ser
consciente, que me movo, movendo o software e, ao movê-lo, o compreendo. Através do
movimento tenho a possibilidade de compreender o objeto que estudo, pois meu corpo me
permite compreender o sentido dos meus movimentos e, segundo os autores, quando meu
corpo está situado neste movimento, posso localizar o objeto e compreendê-lo.
Detoni e Pinheiro (2016) dizem que quando me movo, não estou apenas me movendo
fisicamente, mas me movo em um movimento intencional original de movimentar-me. Isso
indica, segundo compreendemos, que como um ser consciente, não há apenas um
deslocamento físico de meu corpo, entendido como objeto que se desloca. Movimento-me em
busca da compreensão de algo.
Detoni e Pinheiro (2016, p. 10), citando Merleau-Ponty (2011, p. 161),18 esclarecem
que o inter-ativo permite-nos dizer que “todas as operações exigem um mesmo poder de
traçar fronteiras no mundo dado, traçar direções, estabelecer linhas de força, dispor
perspectivas, em suma organizar o mundo dado segundo os projetos do momento”. Em nossa
pesquisa vê-se que o aluno interpreta as fronteiras do software, traça direções para a
construção da atividade, estabelece os caminhos que deseja seguir, ou seja, é o aluno que
inter-age através do software para com o objeto.
A movimentação é, segundo o que interpretamos, importante para a aprendizagem
geométrica, pois permite explorar possibilidades no software e mover-se junto ao objeto afim
de compreender a atividade e expor que o sentido se faça.

6.2 Investigação de propriedades geométricas
“Em geometria dinâmica (GD), o dinamismo pode ser atribuído às possibilidades em
podermos utilizar, manipular, combinar, visualizar e construir virtualmente objetos
geométricos, permitindo traçar novos caminhos de investigação” (BORBA, SILVA,
GADANIDIS, 2015, p. 23). Nesse trabalho, os autores ressaltam os caminhos que podemos
trilhar ao realizar uma investigação geométrica com um software de geometria dinâmica
considerando que a investigação exige diversas habilidades. Mas qual o sentido de uma
investigação?
De acordo com Ponte (2003), investigar é
procurar conhecer, procurar compreender, procurar encontrar soluções para os
problemas com que nos deparamos. Trata-se de uma capacidade de primeira

18

MERLEAU-PONTY. Fenomenologia da percepção. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.
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importância para todos os cidadãos e que deveria permear todo o trabalho da escola,
tanto dos professores como dos alunos. (PONTE, 2003, p. 2).

Segundo esse autor a investigação, especialmente no contexto educacional, tem a
intenção de fazer com que o aluno se torne ativo, busque soluções para os problemas que lhe
são apresentados, sempre tendo em vista a produção de conhecimento e o desenvolvimento da
autonomia. Ponte (2003), para exemplificar possibilidades de um trabalho investigativo na
sala de aula, destaca atividades características ao ensino de Matemática que favorecem tal
postura (a investigativa). Entendemos que esta deve dar oportunidade ao aluno para construir
e testar hipóteses, propor soluções aos problemas, expor o processo ou raciocínio utilizado em
uma dada situação e analisar a coerência dos resultados obtidos, validando-os ou refutandoos.
Desse modo, propusemos aos alunos atividades nas quais lhes fossem possíveis
investigar propriedades de figuras geométricas, levando-os a compreender a ideia de volume.
Destaca-se que a investigação de propriedades geométricas requer um conjunto de
habilidades em que se destaca aquela que permite ao aluno criar estratégias de resolução, pois
“não dispondo de um método imediato de resolução /.../ os alunos são chamados a mobilizar o
seu conhecimento, construindo e aprofundando a sua compreensão” (PONTE, 2003, p. 132).
Nesse fazer investigativo, os alunos foram encorajados a apresentar e justificar as suas ideias
aos colegas, o que objetivava a dar-lhes a oportunidade de organizar o seu pensar,
explicitando-o ao outro. Hipátia E7A5D1, ao analisar o prisma que havia construído, diz que
para determinar o volume do sólido, ela “multiplicou... Porque olha aqui ó... [mostrando os
resultados da tabela]”. A aluna confere as medidas do sólido na tela do computador e
confronta com os dados da tabela, concluindo que a operação realizada é a multiplicação. A
aluna busca uma justificativa para o que vê e a encontra na operação realizada, mostrando-a.
Ou seja, ela valida sua hipótese mostrando que, na tabela, vê-se o produto da multiplicação
feita.
Ponte e Quaresma (2015) ainda dizem que para realizar uma investigação não é
necessária uma metodologia sofisticada, mas que deve haver preparação da atividade de modo
a considerar o seu objetivo. Em nossas atividades junto aos alunos, construímos um caminho
no qual se teve a intenção de fazê-los pensar sobre o feito, modificar figuras visíveis, buscar
alternativas e expor o processo utilizado.
Borba, Silva e Gadanidis (2015) dizem que a construção geométrica pode ser analisada
segundo dois paradigmas: antes e após a tecnologia. Salientam que, após as tecnologias, as
construções avançaram em termos de possibilidades para a aprendizagem. Exemplificam com
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o que denominam “Prova do arrastar”. Essa prova envolve o movimento potencializado pelo
software no qual, após uma construção, o aluno pode “arrastar” o objeto construído para ver
quais propriedades permanecem e quais não são mais válidas. Galois E4A3D1, ao ser
questionado sobre o motivo de o volume de um cubo de aresta igual a 10 ter dado 1000,
recorre aos controles deslizantes para mostrar como pensou. Diz: “Porque 10 vezes 10 é 100
[enquanto movimenta os controles deslizantes que possibilitam ver a alteração numérica na
tela do computador] e 100 vezes 10 é 1000. ÓÓÓ”. Pode-se dizer que o software lhe permite
investigar e ver que sua conclusão faz sentido, expondo ao outro sua descoberta, mostrando a
forma que encontrou para resolver o problema. O controle deslizante é, para Galois, uma
ferramenta de investigação que lhe permite fazer a descoberta, mas é, também, uma
possibilidade de justificar, de validar o que conclui. Ele identifica um padrão por meio da
investigação e expõe o resultado sem contar cubo por cubo.
A investigação de propriedades geométricas mostra-se na construção dos objetos
geométricos com o software e, como afirmam Borba, Silva e Gadanidis (2015), abrem
possibilidades para a investigação na sala de aula. O aluno pensa-com-tecnologias e fala-comtecnologias, expondo o compreendido.
Pode-se dizer, com Villarreal (2013), que o aluno produz conhecimento com o
computador por meio da investigação e ao estar-com-o-objeto, intencionado, percebe aspectos
e propriedades que anteriormente não estavam visíveis, ou seja, a tecnologia transforma a
atividade, entendida como o modo de o aluno envolver-se com as tarefas que lhe são
apresentadas e potencializa formas de resolver problemas. O sujeito não é separado do objeto
investigado, pois é intencionado, é no mundo e volta-se para o que vem ao seu encontro,
abrindo-se à investigação, analisando propriedades, fazendo e dizendo sobre o que faz.
Janegitz (2016) e Kalinke, Mocrosky e Estephan (2013) discutem a possibilidade de
uma aprendizagem ancorada na interatividade. Janegitz (2016) defende o trabalho
investigativo caracterizado pela criação, construção e modificação em que a aprendizagem
seja conduzida pelo professor, entendido como a pessoa “responsável por provocar para que o
aluno tenha curiosidade e queira descobrir novidades” (JANEGITZ, 2016, p. 54). As
atividades propostas em nossa pesquisa solicitavam que os alunos construíssem objetos no
software GeoGebra e investigassem suas propriedades. Eles questionaram e buscaram modos
de compreender o que viam.
Sophia E7A5D1 busca caminhos para determinar o volume do sólido, até chegar a sua
conclusão: “Porque base vezes a altura igual o volume... dá a mesma coisa.” A imagem do
sólido não abria para a aluna um modo de ver a relação de volume. Porém Sophia manipula o
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controle deslizante e vê que o produto da área da base pela altura dá o valor do volume,
registrado na tela do computador. Ela busca, através das ferramentas do software, uma
generalidade, algo que permanece, apesar das mudanças feitas com o controle deslizante.
Sophia modifica o tamanho das arestas e, a partir dos valores mostrados na tela, levanta
hipóteses para responder ao que lhe era perguntado.
Bhaskara E2A2D2 e Euler E2A2D3 também buscam generalidades para justificar a
semelhança entre os prismas: “Ah! Mas tem que ter o mesmo negócio 1, 2, 3, 4... Tem que
ter... Ah! Então sim.” (Bhaskara E2A2D2); “O tamanho do prisma. Da lateral. Causa que um
é pequeno e o outro é... [Faz gestos de “maior” com a mão].” (Euler E2A2D3). Ambos
buscam, pela manipulação no software, identificar algo que permaneça no prisma mediante a
variação do controle deslizante que altera medidas.
Os alunos tinham a possibilidade de buscar generalidades ao manipularem suas
construções e compará-las com as imagens que foram retiradas da internet. Investigando o
que variava e o que era invariante, mediante a manipulação, percebiam o que era invariante. A
análise e discussão com os colegas e com a pesquisadora lhes permitiram justificar as
hipóteses e construir argumentos.
Considerando a interrogação em nossa pesquisa - Como a visualização potencializada
pelo software GeoGebra possibilita a aprendizagem geométrica? - vê-se que a investigação é
um aspecto que se destaca como relevante, pois a investigação com tecnologias permite que
os alunos levantem hipóteses, construam justificativas para responder o que lhes é perguntado
e os tornam curiosos e criativos. A curiosidade e o desejo de querer saber vão abrindo
possibilidades de análise e escolhas de estratégias, tornando os alunos ativos, participantes. O
GeoGebra permite-lhes a exploração dos objetos. O sujeito-com-a-tecnologia torna-se
presente, ativo e investigativo. Corroborando Abrantes et. al (1999, p. 4), pode-se dizer que,
em nossa pesquisa, a investigação tornou-se “uma viagem até ao desconhecido /.../ [na qual] o
objectivo é explorar todos os caminhos que surgem como interessantes a partir de uma dada
situação”. O interessante foi o visto pelo aluno, foi o que lhe despertou à investigação
abrindo-o a produção de sentidos e significados.

6.3 Formação da ideia geométrica de volume
Para a discussão desta categoria retomamos o estudo realizado para o início do 2°
capítulo. A Formação da ideia geométrica de volume é assim nomeada porque remete a ideia
de espacialidade quando perguntamos pelo significado de volume ao estudarmos os objetos
geométricos.
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Volume, segundo o dicionário Michaelis, remete ao “espaço que ocupa um sólido”.
Pode-se questionar o que implica considerar a ideia geométrica de volume atrelada ao espaço
que é ocupado por um objeto e não ao cálculo, a operação realizada ou a um valor numérico
que expresse uma grandeza, ou seja, ao trabalharmos com a ideia de volume, o espaço é algo
relevante para a compreensão do estudo geométrico?
Detoni (2012, p. 189), questiona: “Passaria a escola a ser responsável por ensinar-nos
a perceber o espaço?” e, numa tentativa de resposta, diz que ao expressar a largura, altura e
profundidade como constituição do espaço, também constituímos o corpo, mas o que isso
significa? Especialmente na obra Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty (1999) trata a
percepção relacionada a uma atitude corpórea e não segundo uma causalidade estímuloresposta. Merleau-Ponty (1999, p. 497) enfatiza a experiência do corpo como “campo criador
de sentidos” em que se pode destacar a relevância do movimento já que, para o autor, a
percepção do corpo exige a intencionalidade do movimento.
Merleau-Ponty defende a tese da percepção fundada (ou inaugurada) na experiência do
sujeito encarnado, aquele que olha, sente, movimenta e movimenta-se, reconhecendo o espaço
como expressivo. A experiência perceptiva é, então, para o autor, uma experiência corpórea
em que o movimento e o sentir são essenciais.
No entanto, considerando o currículo escolar de matemática, vê-se que a ideia de
espaço é tratada relacionada a ideia das três dimensões que, por sua vez, estão ligadas ao
comprimento, a altura e a largura. Mas, o que isso diz do percebido? Deve-se explorar a ideia
de volume de um sólido como necessária para saber aplicar (ou usar) em uma fórmula?
Outro aspecto que nos inquieta é o significado de figura. Paulo (2006) discute a
diferença entre a figura e o diagrama, destacando que este vai além da figura, que pode ser
apenas uma imagem apresentada. O diagrama possui as propriedades do objeto e pode-se
nomeá-lo, modifica-lo, explorá-lo, já que a “ação de colocar letras nos diagramas ou de
nomeá-los é o que torna o conjunto de pontos manejáveis e o diagrama possível.” (PAULO,
2006, p. 32). Ou seja, de acordo com a autora, a figura pode ser associada à ideia abstrata do
objeto matemático, estática ou generalizada em sua forma. Os diagramas, porém, são
desenhos criados com a intenção de expressar ideias, de comunicar compreensões a partir do
qual o sujeito tem a intenção de explorar propriedades, descobrir relações, conhecer. Logo, o
diagrama é uma imagem aberta à percepção, passível do movimento, de investigação.
A imagem apresentada na tela do computador em que o aluno tem a possibilidade de
investigar é, nesse sentido, um diagrama. Ele permite ao aluno colocar-se em movimento.
Amalie E4A3D1 diz: “Porque tem 5 aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui.”. Ela
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distingue as dimensões do cubo de aresta 5 unidades. Mais do que a ideia de ter 5 unidades o
“aqui” expresso por Amalie remete a um lugar passível de ser percebido.
O aluno investigava o objeto no computador e interage no espaço aberto pelo software.
Detoni (2012) nos permite dizer que esse objeto investigado pelos alunos não está no mundo
material nem é considerado uma criação racional, ele se constitui “à presença do homem no
mundo, no seu mundo de vivência, que é um mundo de possibilidades – e não de coisas
realizadas -, no qual ele age, especializa-se, exerce sua espacialização. Por extensão,
afirmamos que fazer Geometria é ocupar-se de sua espacialidade” (Detoni, 2012, p. 191). É
nesse sentido que discutiremos nossa categoria.
Ao focar o processo educacional aliado às tecnologias, Bicudo e Rosa (2010)
destacam o espaço configurado pelo “ser-com-tecnologias”, que possibilita diferentes formas
de produzir conhecimento. Entendemos, junto com os autores, que há uma potência que age
na dialética entre sujeito da aprendizagem e as tecnologias que ampliam as possibilidades de
percepção e de exploração dos objetos matemáticos. Bicudo e Rosa (2010) afirmam que o
software junto aos sujeitos e suas ações efetuadas geram uma multiplicidade de possibilidades
e interconexões que amplia os modos de se fazer matemática, levando a produção de
conhecimento.
No entanto, antes de darmos continuidade a essa discussão, é preciso compreender o
significado de produção de conhecimento e o modo pelo qual as tecnologias potencializam
essa produção.
Bicudo e Rosa (2018) afirmam que
a constituição do conhecimento, como compreendida ao se estudar fenomenologia,
primordialmente Edmund Husserl e Maurice Merleau-Ponty, é um movimento
complexo. Abrange muitos atos intencionais da consciência e modos dos sentidos
que fazem ao sujeito vivente19 serem entrelaçados e irem, aos poucos, constituindo
uma forma que vai se presentificando à consciência, de maneira que o sujeito pode
se dar conta disso que está compreendendo do mundo-vida. (BICUDO e ROSA,
2018, p. 13)

Não é nosso objetivo esgotar, na discussão desta categoria, o significado da produção
de conhecimento, pois, como os autores ressaltam, esse é um movimento complexo. No
entanto, pretende-se abrir possibilidades para refletir e compreender a possibilidade de, na
sala de aula, o aluno produzir conhecimento.
Conforme entendemos, o movimento de produção de conhecimento envolve a
subjetividade do sujeito e, segundo Bicudo e Rosa (2018, p. 19), esse sujeito “traz consigo a
19

Sujeito-vivente diz do sujeito encarnado que vive e que se percebe vivendo, sentindo, percebendo a si e aos
outros, expressando-se em linguagens aos outros cossujeitos com quem é no mundo.
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intersubjetividade constituindo objetividade materializada junto ao ato, à matéria e a forma
que se entrelaçam”. Ou seja, é um movimento no qual a objetividade ou a ideia matemática
envolvida em determinado conteúdo tratado na sala de aula, junto ao ato de explorar,
investigar, discutir, compreender, torna-se clara ou compreensível para o aluno. A partir disso,
ele a expõe, por meio da linguagem, sistematizando o percebido, compreendido e
interpretado. Com isso, entende-se que a objetividade do objeto matemático não é dada,
passível de ser apreendida, mas é constituída pelo sujeito no movimento percepçãocompreensão-interpretação-expressa. Um sujeito que deseja querer saber, que se coloca “em
movimento de saber, ou de fazer algo e que têm suas ações materializadas” (BICUDO e
ROSA, 2018, p. 18) sempre no mundo-vida onde está junto ao outro, seja esse outro, o colega
com quem dialoga, o professor, os entes que o permitem explorar situações, como as
tecnologias, enfim, outros com os quais sempre está junto-a.
A matemática é, segundo afirmam os autores, uma construção humana. “Na medida
em que a unidade do objeto vai sendo constituída na complexidade do corpo-vivente, o objeto
já pode ser percebido como uma unidade diferenciada de outros com os quais está no mundovida.” (BICUDO e ROSA, 2017, p. 16). Vimos nas fala de Sophia E4A3D2 a intenção de
expressar o modo pelo qual a ideia de volume vai sendo constituída. “São cubinhos que vão
formando o maior... Pode ser?”. Na tentativa de fazer-lhe falar mais sobre o que percebe a
questionamos: o que são os cubos menores nesse objeto maior que vê? Ela, explorando com o
computador, movimentando os controles deslizantes, vai mostrando o modo pelo qual vê o
objeto cubo sendo preenchido por cubos menores. A aluna entende o cubo maior como
constituído pelos cubos menores, ou seja, o espaço como um todo vai sendo passível de ser
ocupado.
As tecnologias podem potencializar a investigação de modo que o aluno possa
produzir conhecimento, já que os movimentos que são explorados a partir do software de
geometria dinâmica vão abrindo possibilidades aos modos de ver, de pensar e expor. Bicudo e
Rosa (2010) afirmam que as tecnologias intensificam o movimento em termos de rapidez,
alcance, mobilidade, horizontes visualizados, temporalização, espacialização, modos de
expressão e de operações efetuadas.
Pitágoras E6A5D1, ao ser questionado sobre como realizou sua construção, diz: “Daí
eu lembro que clica na reta e daí shhhh”. O movimento da fala e do gesto do aluno procura
expressar a vivência com o uso da ferramenta extrusão que lhe permite, no software, ver o
objeto construído na janela 2D formar-se na janela 3D. Pitágoras surpreende-se com o visto e
“cria” um som para dar conta de dizer do movimento possibilitado pelo GeoGebra. Isso nos
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faz entender o que é dito por Bicudo e Rosa (2018, p. 27), quando afirmam que ser-comtecnologias remete a ideia de fazer e tornar-se com o mundo em que há “possibilidades de o
sujeito vivente se atualizar em materialidades como bits, avatares, imagens, sons, expondose.” O sujeito compreende o que vê formar-se na tela do computador e busca um modo de
dizer de sua surpresa.
A tecnologia amplia o modo de pensar de Pitágoras. O aluno compreende o objeto
através do movimento de “retirar do plano” e formá-lo tridimensionalmente. Como ressaltam
Bicudo e Rosa (2018, p.29), as tecnologias estão “presentes no movimento de produzir
conhecimento, falamos do pensar-com-TD20, de forma a se perceber com elas, assim como, de
produzir conhecimento nas relações com o mundo e com os outros.” O hífen usado pelos
autores na expressão pensar-com-TD indica que não há separação entre o sujeito e o objeto, já
que ele é sempre no mundo, intencionado e voltado ao que está a sua volta, com os outros,
sejam esses outros cossujeitos (pessoas como ele) ou entes (por exemplo, as tecnologias).
Com isso, pode-se dizer que o conhecimento matemático produzido pelo aluno,
constituído em objetividade, com sentido, é possibilitado pelas tecnologias.
Isso significa que produzimos conhecimento com o mundo, com as Tecnologias
Digitais que se encontram no mundo e não sobre o mundo, sozinhos de forma que
essas tecnologias simplesmente nos auxiliem a pensar sobre algo. Para nós, esse
mundo vivenciado é o mundo-vida (BICUDO e ROSA, 2018, p.31)

Ou seja, o sujeito, intencionado, volta-se para a matemática que está produzindo com
as tecnologias, atento ao que ele está construindo e, através das ferramentas do software,
investiga e atribui significado à ideia do sólido que está vendo se formar. Sophia E4A3D2
descreve esse modo de ver a constituição do sólido, que não é pronto, não é pensado, mas é
vivido: “Ele vai formando o sólido, não é? [Gesticulando com as mãos]”. A aluna
compreende o visto na tela do computador e recorre aos gestos das mãos para expressar como
o sólido está se formando.
O aluno, através da janela de visualização do software, é-com-o-objeto. O ver e o visto
do aluno não estão separados. Ele produz conhecimento junto ao objeto e “o conhecimento
não é apenas uma reflexão sobre o experienciado, mas o ato perceptivo é já uma compreensão
pré-reflexiva.” (DETONI, 2012, p. 191). O pré-reflexivo é o campo das percepções e
compreensões imediatas e este campo é pertinente a cada momento de nossa presença no
mundo. É a abertura ao que se mostra.
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Compreendemos pelas falas dos nossos sujeitos de pesquisa que, ao investigar com o
software a ideia de volume de um sólido, eles estão constituindo esse objeto geométrico volume. Descartes E4A3D1, diz: “Como é que eu vou fazer? Eu contei os cubinhos. Aqui deu
10, só que contando todo mundo vai dar 100. Então são 600. Por conta dos lados... Aqui, aqui
e aqui e embaixo também (aponta para a tela do computador, mostrando)”. Descartes vê o
cubo maior como sendo “oco por dentro” e pensa em compô-lo com cubos menores em suas
faces. Porém, movimentando o controle deslizante que “faz surgir” o cubo maior, entende que
ele se forma por empilhamento de cubos que se espalham em todas as direções.
Amalie E4A3D1 utiliza o preenchimento possibilitado pela movimentação do controle
deslizante e diz que o cubo maior é formado pelos cubos menores, como um todo. “Eu fui
contando... 1, 2, 3, 4, 5... 10, 15, 20, 25... 50, 75...”. Amalie vai formando linhas seguidas,
“fileiras de cubos” que constituem a camada da base. Em seguida faz as camadas serem
também empilhadas até alcançarem a altura do cubo maior e preenche-lo totalmente.
Assim como Amalie, Gauss E4A3D1, Bhaskara E4A3D1, Euclides E4A3D1, Galois
E4A3D1 e outros alunos também utilizaram o preenchimento para formar o sólido e dizer
qual era o seu volume.
Isso nos faz retornar a nossa questão orientadora de pesquisa: Como a visualização
potencializada pelo software GeoGebra possibilita a aprendizagem geométrica? Vê-se, pelo
que foi vivido com os alunos, que há potencialidades do software para a investigação.
Ao nos propormos a trabalhar com conteúdos matemáticos do contexto da geometria,
vimos que os alunos se envolvem com o que na tela do computador vai se formando. As
imagens deixam de ser para eles meras figuras e passam a ser objetos abertos a investigação.
A ideia de geométrica de volume foi se formando com a formação do objeto estudado. As
imagens que tinham na tela do computador a cada movimento foram fundamentais para a
produção de conhecimento do aluno, pois, por meio delas, foi possível ter ideias e expressálas. Ao finalizar a discussão desta categoria, vimos que as ideias nela envolvidas abarcam as
tratadas nas outras duas categorias, já que a formação da ideia geométrica de volume é um
processo de produção de conhecimento. A investigação possibilitou levantar hipóteses, testálas e construir justificativas. Há um movimento que é aquele do pensar, que vai tomando
forma quando as TDIC não estão ao lado dos alunos, mas junto deles, potencializando o
processo investigativo e o diálogo. A formação da ideia geométrica de volume vai sendo
compreendida em sua forma que é moldada na ação do sujeito, que movimenta as ferramentas
do software e se põe em movimento. O movimentar e investigar o que se mantém invariante e
o que não se mantém, faz emergir o objeto geométrico volume em sua materialidade
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constituído pelo empilhamento de cubos. O espaço, vazio, vai se preenchendo. As tecnologias
não ajudam o aluno a pensar sobre a ideia de volume. Estando com as tecnologias, a ideia
geométrica de volume vai se constituindo.
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7. CONSIDERAÇÕES SOBRE O INVESTIGADO
Neste capítulo, mais do que retomar autores e procurar articular a experiência vivida
com os alunos e as compreensões que foram possibilitadas pelas leituras, nosso desejo é expor
o sentido que a investigação fez para nós, mais especificamente para mim, pesquisadora em
formação.
A pesquisa me possibilitou compreender que as TDIC estão presentes no cotidiano em
diversos ambientes: seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou na produção de conhecimento.
Discutir as tecnologias no contexto escolar é uma necessidade, se consideramos a sua
presença nos diversos setores da sociedade e o objetivo da educação: formar o cidadão para o
mundo ou para a vida em sociedade.
A discussão de que as tecnologias iriam substituir o professor, há muito já foi
superada. Elas podem potencializar a aprendizagem, abrindo oportunidade de investigação e
evidenciando a autonomia do aluno e sua criatividade. O assunto do uso da tecnologia na
educação é complexo. Mesmo que não se considere que as tecnologias podem ser a salvação
da educação, pode-se considerar as diferentes possibilidades quando assumimos um fazer com
as mesmas, isto é, um fazer intencional, que se volta para a aprendizagem do aluno. O papel
do professor ao considerar a presença das tecnologias transforma-se. Ele deixa de ser aquele
que transmite conhecimento (ou mais precisamente informações) e passa a ser o mediador das
ações dos alunos com as tecnologias. Essas ações envolvem o processo investigativo que
favorece a exposição do raciocínio, que abre possibilidade para modos distintos de fazer, em
que o aluno tem voz, é ouvido e, sobretudo, se torna corresponsável por sua aprendizagem.
Em nossa pesquisa as atividades propostas em sala de aula, consideradas em uma
postura fenomenológica, tinham a intenção de permitir compreender como a visualização
potencializada pelo software GeoGebra possibilita a aprendizagem geométrica. Para tanto, os
alunos foram convidados a serem ativos, a investigarem e expor suas compreensões. Ao estarcom-os-objetos em um movimento de investigação eles puderam analisar o que faziam, de
modo a entender a ideia de volume.
De acordo com Bicudo (2010) assumir, em sala de aula, uma postura fenomenológica,
exige que o professor
esteja sempre atento ao que ele mesmo e os alunos estão efetuando e, ainda, que vá
além, ou seja, que busque explicitar o que vivencia e ouça o que os alunos dizem
sobre suas vivências. O ato de explicitar o experenciado, entendido como o
realizado, e a percepção da realização no próprio movimento da ocorrência da
atividade, transcende a ação empírica que concerne o “fazer” e o saber “como
fazer”. Na dimensão fenomenológica, há o ato de dar-se conta do que se faz e de
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como se faz. Aqui está o âmago da postura fenomenológica: focar a percepção e o
percebido no movimento dos atos da consciência, envolvendo sempre o fundo em
que a percepção se dá, o mundo-horizonte, os cossujeitos presentes nesse mundo e a
subjetividade do sujeito que percebe. (BICUDO, 2010, p. 214).

A visualização, tal qual a compreendemos no contexto da aprendizagem geométrica, é
um modo de investigar que permite perceber. Inaugura um processo no qual o sujeito pode
levantar hipóteses, elaborar conjecturas, testar argumentos, refutando-os, validando-os ou
justificando-os. Para tanto, o movimento se mostrou um elemento expressivo da aprendizagem
geométrica. A expressão traz modos de dizer do compreendido através da linguagem; ela
comunica. O software GeoGebra possibilita ao aluno modos de comunicar, via planificação
de prismas, mudança de base e outros movimentos que sejam relevantes à investigação do
objeto e a comunicação do percebido. Vê-se, na análise dos dados da pesquisa, falas
significativas dos alunos que expõem o seu entendimento do visto. Mostra-se, para nós, a
compreensão dos alunos.
Ao buscar um software tínhamos em mente a investigação de que o aluno teria
possibilidade de fazer. As ferramentas disponíveis e a possibilidade de movimentar o objeto
para a investigação foram importantes para nós. Buscamos ver, como destacam Hoyles e Noss
(2009, p. 130, tradução livre) “o que era possível de ser aprendido à luz das novas
possibilidades da ferramenta” e, nas falas que destacamos no decorrer da análise dos dados da
pesquisa, mostram-se a importância da investigação para a produção de conhecimento dos
sujeitos de pesquisa. Vê-se que, pela investigação, é possível analisar propriedades e buscar
relações entre os elementos dos sólidos, visando a generalidade.
Destaca-se, por exemplo, a investigação acerca da ideia de volume. Essa ideia se
formava partindo da exploração visual, da movimentação do sólido que ia se constituindo
pelo empilhamento de cubos, da verificação de suas propriedades, da percepção do espaço
que ocupava. Ou seja, mostrou-se um processo no qual a ideia ia fazendo sentido para o
aluno. Esse processo permitiu o ver e o visto, o ser-com-tecnologia, o revelar de um sujeito
intencionado que investiga com o software, que percebe e expõe o compreendido, abrindo-se
ao diálogo, constituindo conhecimento.
Em nossa pesquisa vimos uma possibilidade que pode ser explorada e vista sob
diversas perspectivas. De modo geral, compreende-se que a exploração conduzida no
GeoGebra deu ao aluno a oportunidade de explorar conceitos geométricos, questionando o
que se fazia ver, explorando o que se abria diante do movimento realizado, das propriedades
explícitas e da exploração.
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Podemos dizer que em nossa pesquisa vimos que quando o aluno é colocado em uma
posição de investigador, sendo incentivado a questionar, instigado a criar justificativas para o
que é visto, abrem-se possibilidades para a aprendizagem geométrica. Se retomarmos nossa
interrogação e analisarmos Como a visualização potencializada pelo software GeoGebra
possibilita a aprendizagem geométrica?, podemos afirmar que ela é potencializada por haver
uma intencionalidade, um voltar-se do sujeito (aluno) para o que na tela do computador se
mostra aberto à interrogação e, sempre, considerando a mediação do professor que, a partir do
que o aluno expressa do percebido, conduza a discussão, de modo a aproximar-se do discurso
matemático ou das ideias, tais quais elas são expressas matematicamente.
Em nosso caso a questão da visualização para a aprendizagem geométrica volta-se
para a expressão do percebido, para o modo pelo qual o aluno, mediante a investigação,
compreende ideias geométricas tratadas no currículo escolar. Porém sabe-se que, como
salientam Hoyles e Noss (2009, p. 133, tradução livre) que aquilo que se mostra na tela do
computador é um esboço no qual há “invariantes necessários à estrutura matemática /.../ [mas
que] não é formalizada /.../ [exigindo] análise e reflexão”, isto é, um trabalho de investigação
e exploração que levem os alunos à sistematização. O software potencializa um trabalho de
investigação visual que poderá contribuir para a aprendizagem matemática na medida em que
abre oportunidade ao aluno de focar o que para ele se mostra.
Para nós o que se revela como desafio, ainda, é o alcance das tecnologias. Ou seja, sua
inserção na sala de aula. Apesar das pesquisas virem mostrando a sua relevância e
potencialidade no contexto da aprendizagem, mostram, igualmente, que elas ainda não são
uma realidade nas escolas. Isto, segundo o que entendemos e o que nos mostrou a pesquisa
realizada, merece um estudo mais detalhado e um investimento na formação do professor,
para que seja dada ao aluno a oportunidade de estar-com-as-tecnologias investigando
situações matemáticas.

75

REFERÊNCIAS
BARCO, A. Fenomenologia da Geometria. In: V Congresso de Fenomenologia da Região
Centro-Oeste, 2013, Goiânia. Anais... p.1-10.
BICUDO, M. A. O estar-com o outro no ciberespaço. ETD - Educação Temática Digital,
Campinas, SP, v. 10, n. 2, p. 140-156, out. 2009a.
BICUDO, M. A. Filosofia da Educação Matemática: por quê? Bolema, ano 22, n. 32, p. 229 a
240, 2009b.
BICUDO, M. A. V. Possibilidades pedagógicas. In: Maria Aparecida Viggiani Bicudo. (Org.).
Filosofia da Educação Matemática: fenomenologia, concepções, possibilidades didáticopedagógicas. 1ªed.São Paulo: Editora UNESP, 2010, v. 1, p. 213-223.
BICUDO, M. A. A pesquisa qualitativa olhada para além dos seus procedimentos. In:
BICUDO, M. A. V. (Org.). Pesquisa Qualitativa Segundo a Visão Fenomenológica. 1 ed.
São Paulo: Cortês, 2011. p. 11-28.
BICUDO, M. A. V.; ROSA, M. Educação matemática na realidade do ciberespaço-que
aspectos ontológicos e científicos se apresentam?. Revista latinoamericana de investigación
en matemática educativa, v. 13, n. 1, p. 33-57, 2010. Disponível em <
http://www.scielo.org.mx/pdf/relime/v13n1/v13n1a3.pdf>. Acesso em 02 de jan 2018.
BICUDO, M.A.V.; ROSA, M. Focando a constituição do conhecimento matemático que se dá
no trabalho pedagógico que desenvolve atividades com tecnologias digitais. In: PAULO,
R.M.; FIRME, I. C.; BATISTA, C. C. (Orgs). Ser professor com tecnologias: sentidos e
significados. São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2018, p. 13-44 (no prelo).
BORBA, M. C. Coletivos seres-humanos-com-mídias e a produção de Matemática. In: I
Simpósio Brasileiro de Psicologia da Educação Matemática, 2002, Curitiba. I Simpósio
Brasileiro de Psicologia da Educação Matemática, 2001. v. 1. p. 135-146.
BORBA, M.C.; SILVA, R. S. R.; GADANIDIS, G. Fases das tecnologias digitais em
Educação Matemática: Sala de aula e internet em movimento. Belo Horizonte: Autêntica,
2015. 149 p.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular- BNCC, 2ª versão.
Brasília, DF, 2016.
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais (Matemática).
Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRAVIANO, R.; RODRIGUES, M. H. W. L. Geometria Dinâmica: Uma nova Geometria.
Revista do Professor de Matemática, São Paulo: Sociedade Brasileira de Matemática, n. 49,
p. 22-26, 2002.
CHIZZOTTI, A. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evoluções e desafios.
Revista Portuguesa de Educação, Braga ,v.16, n.2, p. 221-236, 2003. Disponível em:<
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37416210>. Acesso em: 23 dez. 2017.

76

CHRISTOU, C. et al. Developing student spatial ability with 3D software applications. In:
Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME), 5, 2007,
Larnaca. Anais... Larnaca: CERME, 2007. Disponível em:
<https://pdfs.semanticscholar.org/5b37/19ca933bd7aa57ab9328eaeac75d930ba9ce.pdf>.
Acesso em 28 nov 2017.
COSTA, C. Visualização, veículo para a educação em geometria. Anais do Encontro da
Seção de Educação Matemática da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, p.
157-184, Fundão, Portugal, 2000.
DETONI, A. R. Investigações acerca do espaço como da existência e da geometria que
ocorre no pré-reflexivo. 2000. 275 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Instituto
de Geociências e Ciências Exatas Campus de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista, Rio
Claro, 2000.
DETONI, A. R. A geometria se constituindo pré-reflexivamente: propostas. Revista
Eletrônica de Educação. São Carlos, SP: UFSCar, v. 6, no. 2, p.187-202, nov. 2012.
DETONI, A. R.; PINHEIRO, J. M. L. Considerações filosóficas sobre o corpo movente e o
conhecimento geométrico. In: XII Encontro Nacional de Educação Matemática, 2016, São
Paulo. Anais... p.1-11.
DIAS, M. S. S.. O movimento na Geometria: abstração ou realidade. Vértices (Campos dos
Goitacazes), Campos dos Goytacazes - RJ, v. 6, n.2, p. 57-81, 2005.
FINI, M. I. Sobre a Pesquisa Qualitativa em Educação, que Tem a Fenomenologia como
Suporte. In: BICUDO, M. A. V.; ESPOSITO, V. H. C. (Orgs) A pesquisa qualitativa em
educação: um enfoque fenomenológico. Piracicaba: Editora UNIMEP, 1994. p. 23-33.
FISCHBEIN, E. The theory of figural concepts. In: EDUCATIONAL STUDIES IN
MATHEMATICS. v. 24, n. 2, p. 139-162, 1993.
FLORES, C. R; WAGNER, D. R; BURATTO, I. C. F. Pesquisa em visualização na educação
matemática: conceitos, tendências e perspectivas. Educação Matemática Pesquisa, São
Paulo, v. 14, n. 1, p. 31-45, 2012.
FONSECA, J. J. S. Metodologia da Pesquisa Científica. Fortaleza, 2002. Apostila do Curso
de Especialização em Comunidades Virtuais de Aprendizagem – Universidade Estadual do
Ceará.
FREUDENTHAL, H. Mathematics as na education task. Dordrecht: D. Reidel Publishing,
1973.
GRAVINA, M. A. Geometria Dinâmica: Uma nova abordagem para o aprendizado da
geometria. In: VII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 1996, Belo Horizonte.
Anais... p.1-13.
HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. 6 ed. Tradução de Márcia de Sá Cavalcante. Petrópolis,
Vozes, 1997. Parte I.

77

HOYLES, Celia; NOSS, Richard. The Technological Mediation of Mathematics and Its
Learning. Human Development, Londres, v. 52, n. 2, p.129-147, 2009.
JANEGITZ, L. E. O coletivo seres-humanos-com-lousa-digital. In: KALINKE, M. A.;
MOCROSKY, L. F. (Orgs) A lousa digital e outras tecnologias na educação matemática.
Curitiba: CRV, 2016. p. 33-56.

KALINKE, M. A.; MOCROSKY, L.; ESTEPHAN, V. M. Matemáticos, educadores
matemáticos e tecnologias: uma articulação possível. Educação Matemática Pesquisa, São
Paulo, v.15, n. 2, p. 359-378, 2013.
KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. In: Os Pensadores – Kant (II), Trad.
Paulo Quintela. São Paulo: Abril Cultural, 1980.
LEITE, M. B. Heidegger e o fundamento ontológico do espaço. DIÁLOGOS – Revista de
Estudos Culturais e da Contemporaneidade. n. 8, Fev./Mar. 2013, p. 178-195. Disponível em
<http://www.revistadialogos.com.br/Dialogos_8/Marcela.pdf>. Acesso em 25/07/2017.
LEMOS, W. G.; BAIRRAL, M. A. Poliedros estrelados no currículo do Ensino Médio. Rio
de Janeiro: Edur, 2010. 100 p.
MACHADO, O. V. M. I. Pesquisa Qualitativa: Modalidade Fenômeno Situado. In: BICUDO,
M. A. V.; ESPOSITO, V. H. C. (Orgs) A pesquisa qualitativa em educação: um enfoque
fenomenológico. Piracicaba: Editora UNIMEP, 1994. p. 35-46.
MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
MICHAELIS. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa
<http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=Pesquisar>. Acesso em 27 jul
2017
PALLES, C. M. Um estudo do icosaedro a partir da visualização em geometria dinâmica.
2013. 74 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação Matemática) – Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.
PAULO, R. M. A compreensão geométrica da criança: um estudo fenomenológico. 2001.
309 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) - Instituto de Geociências e Ciências
Exatas Campus de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2001.
PAULO, R. M. O Significado Epistemológico dos Diagramas na Construção do
Conhecimento Matemático e no Ensino de Matemática. 2006. 192 f. Tese (Doutorado em
Educação Matemática) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas Campus de Rio Claro,
Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2006.
PONTE, J. P. Tecnologias de informação e comunicação na formação de professores: que
desafios?. Revista Iberoamericana de educación. n. 24, p. 63-90, 2000.

78

PONTE, J. P. As TIC no início da escolaridade: Perspectivas para a formação inicial de
professores. In J. P. Ponte (Org.), A formação para a integração das TIC na educação préescolar e no 1.º ciclo do ensino básico. Porto: Porto Editora, 2002, p. 19-26.
PONTE, J. P. Investigar, ensinar e aprender. In: ENCONTRO DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA (PROFMAT), 2003, Lisboa. Actas do ProfMat... Lisboa: APM, 2003. P.
25-39. Disponível em:
<https://www.ime.usp.br/~iole/GEN5711/Ponte,%20J.P.%20Investigar,%20Ensinar%20e%20
aprender.pdf> . Acesso em: 30 abr. 2018.
PONTE, J. P.; QUARESMA, M. A. F. As discussões matemáticas na aula exploratória como
vertente da prática profissional do professor. Revista da Faculdade de Educação
(Universidade do Estado de Mato Grosso). Cáceres, v. 23, n. 1, p. 131-150, 2015.
Disponível em: <
http://www2.unemat.br/revistafaed/content/vol/vol_23/artigo_23/131_150.pdf>. Acesso em: 8
abr. 2017.
RODRIGUES, A.; ALMEIDA, M. E. B.; VALENTE, J. A. Currículo, narrativas digitais e
formação de professores: Experiências da pós-graduação à escola. Revista Portuguesa de
Educação,
Braga
,v.30,
n.1,
p.
61-83,
2017.
Disponível
em:<
http://www.redalyc.org/html/374/37451307004/>. Acesso em: 04 abr. 2018.
ROSA, M.; BICUDO, M.A.V. Focando a constituição do conhecimento matemático que se dá
no trabalho pedagógico que desenvolve atividades com tecnologias digitais. In: PAULO,
R.M.; FIRME, I. C.; BATISTA, C. C. (Orgs). Ser professor com tecnologias: sentidos e
significados. São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2018, p. 13-44.
SANTOS, M. R. Conhecimento Geométrico e Fenomenologia: Algumas Articulações. In: XV
Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática, 2011,
Campina Grande. XV Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação
Matemática, 2011.
SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo:
Linguagens, códigos e suas tecnologias - Secretaria da Educação; coordenação geral, Maria
Inês Fini; coordenação de área, Alice Vieira. – 2. ed. – São Paulo: SE, 2011. 260 p.
VALENTE, J. A. (Org.). O computador na sociedade do conhecimento. Campinas:
Unicamp/NIED, 1999.
VALENTE, J.; ALMEIDA, M. E. B.; GERALDINI, A. F. S. Metodologias ativas: das
concepções às práticas em distintos níveis de ensino. Revista Diálogo Educacional, Curitiba,
v. 17, n. 52, p. 455-478, 2017.
VERÍSSIMO, D. S. A teoria husserliana da doação perceptiva por perfis. Psicologia USP,
São Paulo, v. 27, n. 3, p. 521-530, dez 2016.
VILLARREAL, M. Humanos-com-medios: un marco para comprender la producción
matemática y repensar prácticas educativas. In: MIRANDA, E. M.; BRYAN, N. A. P.
(Coord.). Formación de Profesores, Currículum, Sujetos y Práticas Educativas. La

79

perspectiva de la investigación en Argentina y Brasil . Córdoba: Universidad Nacional de
Córdoba, 2013. p. 85-122.

80

ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DO 4º ENCONTRO
Aluno do 8°: Nossa! Tá frio aqui dentro, hein professora. Vixi... Não sou aqui não.
Raissa: Professor, posso tirar uma foto da chamada? Esse daqui são só as aulas daqui?
Professor Tibúrcio: Você diz as aulas de GeoGebra?
Raissa: Isso.
Professor Tibúrcio: São todos os alunos que estão aqui comigo. Aqui são do 6° ano, 7° ano,
8° e 9°.
Raissa: 8° e 9° é junto?
Professor Tibúrcio: 8° e 9° é junto. 7° ano... A lista do 7° ano é essa daqui ó. Daí cê pode tá
tirando foto dela.
Raissa: Tem alguns que nunca vieram, não é?
Professor Tibúrcio: Tem... Que consta na minha lista tem somente 1. Esse Téon nunca veio.
Então, praticamente, tamo contando com 17 alunos. Alternado... Uns faltam... Outros vêm.
Mas que tão frequentando mesmo, de uma lista de 18, são 17. Apenas só esse Abel Vitor aqui
que não tá vindo. Ou deve ter saído.
Sophia: O Newton tá lá também. Vai lá chamar ele...
Professor Tibúrcio: Eu não entendi o que você tá falando.
Sophia: O Newton tá lá fora.
Professor Tibúrcio: O Jeferson tá lá fora? Deixa que eu vou lá buscar ele...
Amalie: Deu problema aqui.
Raissa: É... esse daí quando eu fui ligar também não deu. Você pode tentar ir “praquele” ou
“praquele”.
Raissa: O que você está fazendo com isso aí? [Controle do ar-condicionado]
Euler: Não! Pra ninguém abaixar.
Raissa: Tá. Vou deixar aqui.
Euler: Isso. Beleza. Aí é melhor.
Sophia: Raissa
Raissa: Eu.
Sophia: É... Onde que eu clico aqui?
Raissa: Hoje a gente vai mexer nesse arquivo. Você lembra como é que abre arquivo no
GeoGebra?
Bhaskara: Não tô conseguindo abrir.
Raissa: Meninos, hoje vocês vão abrir um arquivo chamado “Cubo que diminui cubinhos”
que tá na área de trabalho de vocês.
Galois: Aaaah! Cubo que diminui...
Raissa: Cubinhos. Fechando os jogos, vamos lá. Lembra como é que abria o arquivo?
Turma: Nããããão.
Raissa: Não era dessa forma. Meninos, fechando o Pacman. Fechando. Fechando e não
minimizando. Ai que dor no coração né Descartes? Isso! Fechou.
Sophia: Raissa
Raissa: Eu.
Sophia: Olha aqui ó, não pega. Tem que abrir o GeoGebra antes
Raissa: O sr não é do 7° ano.
Aluno do 8º: Não.
Raissa: Então não pode ficar aqui. Vamo lá.
Euler: Onde que eu tenho que entrar, professora?
Raissa: Newton, pra dentro.
Professor Tibúrcio: Newton, entra! Maria Gaetana!
Sophia: Olha aqui, ô Raissa.
Raissa: Eu.
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Sophia: Onde que tá o GeoGebra aqui que eu não tô achando.
Professor Tibúrcio: Não é pra desligar o computador do colega!
Euler: Viu, ô.
Professor Tibúrcio: Ouviu, Galois?
[Galois tenta se explicar culpando os colegas]
Professor Tibúrcio: Senta! Euclides vai sentar.
Raissa: Professor Tibúrcio, esses computadores estão sem o GeoGebra.
Professor Tibúrcio: Tem uns computadores que estão sem internet.
Raissa: Não, mas tá sem o aplicativo.
Professor Tibúrcio: Alguém apagou?
Raissa: É... Aqui tá sem e ali também. Meninas sentem em dupla ali naquele primeiro. Cada
um voltando pro seu lugar. Vai lá, Galois. Fechando...
Bhaskara: Não, não, não. Deixa eu assistir. Falta pouco tempo.
Raissa: Faltam 2 horas de filme. Pouquíssimo! Vamo lá! Abrindo o cubo que diminui
cubinhos.
Bhaskara: Professora!
Raissa: Eu. Arruma isso, Bhaskara!
Euler: Professora, o que eu faço?
Raissa: Tem que abrir um arquivo que se chama...
Euler: Eu sei, professora, mas travou.
Raissa: (Para Euclides) Vê com o Professor Tibúrcio pra ver se você pode ir lá na diretoria...
Você é o Euclides ou o Arquimedes? [Os alunos são gêmeos]
Euclides: Euclides. (risos)
Raissa: Mentira!
Euclides: É verdade, professora!
Arquimedes: É, Euclides. Pede pra ligar pra nóis ir embora.
Raissa: Você é o Arquimedes.
Bhaskara: Não, mano. Ô professora, esse daqui é o Euclides, olha pelo tênis.
Galois: Professora, esse negócio nem tem.
Raissa: (para Arquimedes) Clica aqui... Abrir... E procura aquele arquivo. Aqui ó, na pastinha.
Que aqui foi o que já construíram. Procura aquele cubo que falei.
Galois: Professora, não tem.
Raissa: Você vai ter que sentar em dupla com ele então (Euler). Galois, dupla com ele. Eu
acho que agora alguns computadores estão sem. Não é pra mudar isso... O que aconteceu
Gauss?
Euler: Desligaram meu computador, daí quando eu liguei apareceu isso. Aí eu cliquei aí.
[Raissa arrumou computador do Euler]
Raissa: Fechando o jogo, sr Arquimedes.
Gauss: O que aconteceu com a cor aqui?
Raissa: Eu acho que a sua tela tá problema de iluminação, porque desde a hora que ligou ela
tá meio azul.
Descartes: Tem que dar um porradão atrás dela.
Raissa: Clica aqui, ó, três pontinhos. Você também, Descartes. Opa... Não é nesse... Nesse
daqui, ó. Abrir. Não... Abrir. Isso... Clica na pastinha. Procura o arquivo que chama “Cubo
que diminui cubinhos”. Fechando o vídeo.
Descartes: Qual o nome?
Raissa: Cubo que diminui cubinhos. (Para Sophia e Amalie) Abre o GeoGebra.
Professor Tibúrcio: Eu to falando pra ela que ela tem que prestar atenção nas aulas, né. Pra
poder aprender, assimilar algo. Ter prioridades.
Raissa: Crescer na vida...
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Sophia: Eu não cresço mais.
Raissa: Cresce... Nem que seja um pouquinho, mas cresce.
Professor Tibúrcio: Crescer a cabecinha, tem que desenvolver o cérebro.
Sophia: O cérebro já é desenvolvido.
Professor Tibúrcio: Você está em fase de crescimento, em evolução. Entendeu? Tem que
estudar pra poder trabalhar o cérebro. O cérebro é como qualquer outro órgão do corpo. Por
exemplo, ó, tem o braço, a perna... Se fizer bastante exercício não fica forte? Mesma coisa o
cérebro... Se você treinar bastante ele fica treinado. Fica forte. Mesma coisa... Por isso tem
que ler e estudar.
Descartes: Professora, não tem aqui.
Raissa: Ué... Coloquei agora. (Colocando o arquivo pelo pen drive)
Professor Tibúrcio: Estudar é um mal necessário.
Raissa: Pra mim é um bem necessário. Sempre gostei de estudar.
Professor Tibúrcio: Tô falando de uma forma geral... Não só do GeoGebra
Raissa: Ah não, tipo... Até ir pra escola... Sempre foi prazeroso. (Falando com Descartes)
Agora procura ele de novo. (Falando com a Sophia) Sophia, você foi tão bem na última aula
que a gente teve.
Sophia: Eu vim na última aula?
Raissa: Você veio na última aula. Três pontinhos, abrir, daí clica aqui na pastinha. Agora tem
um arquivo que se chama “Cubo que diminui cubinhos”. Você é muito boa, Sophia! Só pôr
em prática o seu potencial. De verdade, eu acredito. Tá escrito Cubo que diminui cubinhos.
Todos já estão abertos com o programa? Eu vou precisar chamar a diretora aqui pra vocês
fecharem esses joguinhos?
Bhaskara: Ah! Calma aí.
Raissa: Fechando agora. Agora. Fechar... Você sabe o que significa fechar, Bhaskara? Isso.
Bhaskara: Meu nome nem é Bhaskara.
Raissa: Eu prefiro Bhaskara (risos)
Bhaskara: Tá bom, vai.
Raissa: Agora GeoGebra.
Euler: Que que eu faço?
Raissa: Abre o GeoGebra.
Euler: Não, onde?
Raissa: Tem que procurar ele no menu.
Euler: Onde que é o menu? Aqui?
Raissa: (Falando com Newton) Clica nos três pontinhos. Nos três tracinhos ali de cima. Ali
em cima. Isso. Abrir. Clica na pastinha. Pastinha. Isso. Agora aqui tem um arquivo que se
chama “Cubo que diminui cubinhos”. Abre ele.
Euler: Aqui não tem.
Raissa: Então você vai juntar com ele.
Euler: Pode ser com ele?
Raissa: Pode ser. Ali tem o GeoGebra?
Euler: Tem o GeoGebra aí?
Raissa: Tá com o GeoGebra instalado?
Euler: Tem GeoGebra, Bhaskara?
Bhaskara: Calma aí.
Raissa: Abre o GeoGebra.
Bhaskara: Peraí, tô mostrando uma coisa pro Euclides.
Raissa: A gente vai ficar em um looping infinito.
Bhaskara: Parece o doutor Estranho.
Raissa: Tem o GeoGebra no dele. Vem pra cá.
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Euler: Deixa aí, professora (Eu estava deligando o computador dele) Eu ia jogar.
Raissa: Não vai jogar.
Galois: Não... O meu não tem, o meu não tem.
Raissa: Por isso que eu vou desligar.
Galois: Não... O meu tem, o meu tem.
Raissa: Não tinha... Vamo lá.
Galois: Mas eu consegui achar. Sou hacker. Ela tá te chamando lá.
Raissa: Eu. Você achou, Sophia? Pronto. Galerinha, ó, abram o arquivo “Cubo que diminui
cubinhos”. Todos já estão abertos?
Euclides: Ah não! O cara desligou o negócio aqui.
Raissa: Vocês têm uma atividade para responder com ele e me entregar. Então primeiro
mexam nos controles deslizantes.
Galois: Professora, deixa eu estudar inglês? Eu tenho dever de inglês. Já que o meu não
funciona mesmo.
Raissa: Não.
Euler: Professora, o meu não tem “Cubo que diminui cubinhos”.
Euclides: Professora, ele fica desligando o meu toda hora.
Galois: Desliguei nada.
Raissa: (Para Galois) Eu vou ter que pedir pra Simone vir falar com você?
Bhaskara: Professora!
Raissa: Oi.
Bhaskara: Eu coloco...
Raissa: Então primeiro você abre o GeoGebra.
Euler: Onde que é o GeoGebra?
Raissa: Vai no menu. Esse não é o menu. Isso daí fechado... Fechado... Não minimizado,
Newton! Sabe o que significa? (Fechei com os comandos do teclado)
Euclides: Oloco! O que que você fez aqui?
Raissa: Risos... (Para Bhaskara) Agora clica nos três tracinhos. Façam todas as atividades que
eu ensino.
Euclides: Oloco.
Raissa: Abrir. Abrir.
Newton: Professora, ele quer mexer aqui pra ficar vendo pornô.
Euler: Professora, desenharam um peru aqui.
Raissa: Vai na pastinha e agora procura aí “Cubo que diminui cubinhos”. Lá pra baixo. Pra
baixo. Ali... Apareceu. Galois, eu não pedi pra você fazer dupla com alguém?
Galois: Esse aqui?
Raissa: Não... Clica aqui.
Galois: Agora pifou o computador. Nossa! Que brisa! Vou desenhar. Nossa que muito louco,
mano.
Raissa: Coloca a senha... Galerinha, vocês tem uma atividade para responder e me entregar.
Vocês tem uma atividadezinha, eu vou entregar...
Euler: Pode deixar que eu entrego.
Raissa: Entrega um para cada... Descartes, fecha o Youtube. O Gauss está entregando a
atividade que vocês irão responder a partir desse aplicativo. Sintam-se a vontade para explorar
a atividade.
Galois: O Euler pulou eu.
Raissa: Ô Galois...
Galois: Eu não vou entregar não... É o Euler que tem que entregar.
Euler: Eu terminei de entregar, professora.
Raissa: Muito obrigada.
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Euler: De nada.
Raissa: Ô Gauss, onde que tá a sacolinha que estavam os papéis?
[Estavam na mesa]
[Euler estava debochando dos “u” da unidade de medida]
Raissa: Meninos, leiam a pergunta. Bhaskara, eu vou ter que te mandar pra diretoria se eu
olhar de novo e ver um jogo aberto. (Fui fechar o jogo e ele minimizou) Ô Professor Tibúrcio,
você quer levar o Bhaskara, fazendo o favor? Porque ele não vai mais ficar na aula se for pra
ficar mexendo em joguinho.
[Bhaskara sai da sala]
Euler: Como que eu multiplico?
Raissa: Não... Ó... Procure, explorando o prisma, determinar a quantidade de cubinhos. Onde
você tem 1... 2... por 3. Quantos cubinhos você tem?
Euler: O professora, e agora?
Raissa: O que que tá perguntando?
Euler: Quanto que é 1 vezes 1...
Gauss: Consegui arrumar.
Raissa: Conseguiu? “Cubo que diminui cubinhos” esse daqui ó. Daí, você vai explorando...
Tá vendo, tem controles deslizantes.
Euler: Fessora, depois que eu faço isso, eu faço o?
Raissa: Oi?
Euler: Depois que eu fiz essas coisas, eu multiplico e acho o?
Raissa: Olha... Determinar a quantidade de cubinhos que tem aqui. Aquele foi só o primeiro.
Euclides: Empresta o lápis?
Raissa: Empresta do coleguinha?
Newton: Não tenho.
Arquimedes: Roubaram o meu hoje. Não, mano. Eu tava assinando lá e daí eu pus de lado pra
pintar, roubaram.
Newton: Olha aqui. Primeira vez que eu trago alguma coisa. Primeira vez que eu trago o livro
no ano.
Euclides: Não... Eu trago material
Raissa: Você tem que ser mais aplicado, Newton... Isso vai definir o seu futuro. Através desse
programinha que você abriu, você vai tentar responder as questões que tem ali, ó, naquele
papel. Então vai explorando. Então, olha só, Sophia. Faz aí também, Amalie.
Sophia: O que é esse u?
Raissa: É unidade. Então, ó. Determine a quantidade de cubinhos
Descartes: Professora, me dá uma caneta.
Raissa: Descartes, eu não trouxe meu estojo hoje. Descartes, o Newton emprestou.
Descartes: Valeu, Newton.
Sophia: Olha aqui, Raissa. Como que eu sei que eu to colocando 5 certinho?
Raissa: Vai contando.
(Alguns meninos apareceram na porta).
Raissa: Cada um tem uma atividade agora. A de vocês agora não é com o professor Professor
Tibúrcio.
Euler: Raissa vem aqui, por favor?
Raissa: Vou.
Euler: Eu não sei fazer a 3 e a 4. Essa é maneira mais fácil que eu encontrei.
Raissa: E por que você pensou na multiplicação? Fala pra mim.
Euler: Porque a gente viu que quando é quadrado a gente faz um lado vezes o outro lado.
Raissa: E daí no 3D também funciona?
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Euler: Eu fiz um lado vezes o outro e depois eu peguei o outro lado e multipliquei. Tendeu?
Tá certo?
Raissa: Não sei...
Galois: Já terminei.
Raissa: Deixa eu ver. Por que 139?
Galois: Não sei
Raissa: Então, ó, vem cá.
Galois: Eu contei os quadradinhos...
Raissa: Olha só, Galois.
Galois: 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrado.
Raissa: Aqui tem um cubinho, ó, porque ele tá no 3D. Senão seria um quadrado. Daí ficaria
no plano... Daí você vai colocar... 1... Ele tá perguntando quantos cubinhos vão ter no total...
Coloco 2 no segundo, que ele pediu e 3 no terceiro. Então eu vou contando, ó. 1, 2, 3. Vão ter
quantos cubinhos?
Galois: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabia! Falei que ia ficar 6.
Raissa: E o de vocês? Para de copiar, Newton!
Newton: Nóis tá fazendo junto, professora.
Descartes: Professora, vem cá por favor.
Raissa: Oi.
Descartes: Como é que eu vou fazer? Eu contei os cubinhos. Aqui deu 10, só que contando
todo mundo vai dar 100. Então são 600. Por contar dos lados... Aqui, aqui e aqui e embaixo
também. [Mostra na tela do computador]
Raissa: Mas não tem dentro? Será que tem só na parte de fora? Pensa num cubinho. Vamos
por partes. Primeiro ele pediu não pra pôr tudo com 10 de lado. Então ele vai pôr 1 no
primeiro, ele pediu pra no segundo ser 2 unidades... Ó 2 unidades e no último 3 unidades. Ó...
Já pode ir contando... 1, 2, 3. Quantos cubinhos que tem aí no total?
Descartes: 6.
Raissa: Muito bem.
Descartes: Aaah entendi.
Raissa: Por que você não explicou, Newton?
Newton: Ué. Porque foi o que eu consegui fazer.
Raissa: Por quê?
Newton: Porque eu copiei da b.
Raissa: Porque copiou da b! Agora... O que são esses cubinhos?
Euclides: São o cubo.
Raissa: (Para Euler): E essa quantidade de cubo... O que ela representa.
Sophia: Ele vai formando o sólido, não é? (Gesticulando com as mãos).
Raissa: É uma boa ideia.
Galois: Ela é muito inteligente.
Sophia: São cubinhos que vão formando o maior... Pode ser?
Raissa: Pode ser, pode ser.
Galois: Agora eu posso jogar...
Raissa: Você contou 125 cubinhos? Como?
Galois: Fiquei até cansado de tanto contar.
Raissa: Ah, Galois!
Galois: Que não! Esse aqui foi fácil, esse aqui foi fácil. Esse aqui eu já tinha feito.
Raissa: Aaaah, então você fez antes. Você fez antes de entender o conceito... Porque você
respondeu esse quando aqui tava 139.
Galois: Agora não tenho nada a ver com esse.
Raissa: Como que vocês dois chegaram no 125?
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Euclides: Aqui ó. Não, olha só.
Galois: É que eu sou muito inteligente, ó. Eu fiz 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125.
Euclides: É isso mesmo que nóis fizemo.
Raissa: Por que vocês multiplicaram?
Euclides: Porque vezes porque vai multiplicando.
Galois: Porque aqui tá vezes vezes vezes.
Euclides (Mostrando na tela do computador): Porque se você vai botando 5 ele vai
aumentando.
Galois: Porque é matemática.
Raissa: GeoGebra é pura matemática.
Galois: Porque na matemática o Vinícius (prof. de mat) explicou que 5 vezes 5, 25.
Sophia: Porque tem lado igual, daí você vai ter que multiplicar.
Raissa: E por quê?
Leticia: Nossa, agora eu já não sei.
Raissa: Ó, o primeiro, Gauss, é pra contar os cubinhos. Daí, ó, ele te deu algumas dimensões.
E esse u é de unidade, porque aqui não vale nem centímetros, nem metro. Tudo bem? Então
se no primeiro tiver 1, tá vendo? Ó primeiro 1, no segundo tiver 2... Então, 1, 2. E no terceiro
tiver 3. 1, 2, 3. Quantos cubinhos eu tenho aqui?
Galois: Professora é a mesma coisa... Se todos tivessem no 10 aqui seria 1000.
Raissa: Por quê?
Galois: Porque 10 vezes 10 é 100 [enquanto movimentava os controles deslizantes] e 100
vezes 10 é 1000. ÔÔÔ.
Raissa: E por que você tá multiplicando, Galois?
Galois: Porque eu contei os baguio.
Raissa: Hoje a atividade era mais curta, de reencontro. De pós-férias. Na próxima aula, vocês
irão construir esses prismas, cubos pra contar. Olha a boca, Galois.
Raissa: Vamo lá, Amalie! Deixa eu te dar uma ajudinha. O primeiro você já fez.
Newton: Já acabou a aula, professora?
Raissa: Vamos esperar os coleguinhas terminarem.
Newton: Vai, seus burro.
Raissa: Ô, Newton! (Para Amalie) Quantos cubinhos você tem aqui?
Amalie: Tudo?
Raissa: Mas daí, você prefere contar por partes? Você pode ir contando... Ó, quanto que tem
aqui?
Amalie: Não sei... 10?
Raissa: Pode contar, sem problemas.
Amalie: 25?
Raissa: Por que 25?
Amalie: Porque tem 5 aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui.
Raissa: Isso é ótimo... Perfeito. E agora se tiver 5 pra trás também?
Amalie: Como assim?
Raissa: Então, ó, você tem 25 aqui. Agora você vai ter mais 5 fileiras... Ô Gauss... Agora você
vai ter mais 5 fileiras pra trás. Quanto é que tem aqui atrás, mais quantas?
Amalie: 50.
Raissa: Mais uma...
Amalie: 75
Raissa: Mais uma...
Amalie: 100
Raissa: Mais uma...
Amalie: 125.
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Descartes: Professora, já dá pra contar?
Raissa: Não (risos) Arruma isso daí. E outra... Arruma a quantidade aí que eles falam. Oi
querido.
Gauss: E aqui?
Raissa: Então, ó, você vai pegar... 1, 2, 3. E vai contar e responder aqui. Depois você vai
colocar 5, 5 e 5 e vai contar quantos que tem. Ó... Vou deixar aqui tudo no 1. Se eu colocar 5
aqui eu fico com quantos?
Gauss: 5, 15, 25.
Raissa: Aqui? Quantos cubinhos eu tenho aqui?
Gauss: 5.
Raissa: Isso. Agora eu vou colocar mais 5 na altura. Então quantos que eu tenho aqui agora?
Gauss: 10.
Raissa: 10? Ó... Eu adicionei só mais 5? Ou eu adicionei 5 fileiras?
Gauss: 5 fileiras.
Raissa: Então quanto que tem aqui no total?
Gauss: 5, 10, 15, 20, 25.
Raissa: E agora se a gente pegar e colocar mais 5 desses atrás? Olha só, então vai ficar mais
25, mais 25, mais 25.
Gauss: 75.
Raissa: Mais 25.
Gauss: 75.
Raissa: Tem certeza? Se tiver, você pode colocar a resposta... Aqui, todos já me entregaram
né?
Turma: Sim.
Raissa: Mas tem um sem nome. Galois, não é o seu. É seu esse?
Arquimedes: É.
Raissa: Coloca o seu nome por favor.
[Alunos que terminaram foram jogar no computador]
Gauss: E o último?
Raissa: E o último? Quantos que você tem que colocar? Vai... Agora você vai colocar. E
então, Amalie?
Amalie: Não tô conseguindo fazer não.
Raissa: Por quê, Amalie? Fez tudo bonitinho... E agora aquele? Ó... o seu tá tudo no 10. Mas
era pra ser um no 10, um no 1 e um no 1.
Amalie: Primeiro no 10 então. Depois no 1...
Raissa: Quantos que tem?
Amalie: Ah!
Raissa: (Para Professor Tibúrcio) E o Bhaskara saiu mesmo. Ficou distraído, que se
continuasse jogando não ficaria .
Professor Tibúrcio: É... Ele foi dar uma volta... Mas daqui a pouco eu vou atrás dele. Deixa
ele ficar lá fora um pouco lá refletindo. Tem que punir alguém pra servir de exemplo pros
outros. Que se brincar, vai pro mesmo caminho dele.
Descartes: 44.
Raissa: Oi?
Descartes: 44.
Raissa: 44, mas foram essas medidas?
Descartes: Foi. Não... Não...
Raissa: 10... 2. Isso.
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Amalie: Viu! É 21.
Raissa: 21 cubinhos? Cubinhos... Não faces. Ó... Isso daqui é um cubo. Isso... Esse é o cubo.
Amalie: 10.
Raissa: 10.
Amalie: 10, só?
Raissa: Só 10, porque se você conta pra cá, Amalie ou pra cá, tudo isso faz parte desse
primeiro cubinho. Cubo é aquela forma geométrica... Agora... Você tá contando essas
quantidades... O que você acha que é isso que você tá contando? A gente tá contando
cubinhos que estão ali na forma. O que são eles? Se ficar mais fácil responder a 3 antes da 2,
pode responder...
[Bhaskara voltou]
Raissa: Você voltou! Vem fazer a atividade. Vem cá. Bhaskara... Bhaskara... [Não deu pra
escutar no áudio, mas eu conversei com ele a respeito de sua postura em sala de aula]. Você
tem atividade pra fazer. Bonito, ele vai abrir agora aquela atividade pra fazer. Aqui ó. Isso
daqui são dimensões, tudo bem? Pra você montar um sólido. Então, primeiro: Deixar aqui no
1. Aqui ele quer que eu bote no 2. E no último que eu coloque no 3. Então vê a pergunta... O
que que ele tá perguntando a respeito desse daqui? Bora lá! Gauss... Você tinha me
chamado... O que você entende que é essa quantidade de cubinho que você tá contando aí
dentro?
Bhaskara: O que eu entendo? Que são cubos.
Raissa: São cubos? Mas são isolados?
Bhaskara: São, porque não dá pra ver por dentro. É uma coisa que você...
Raissa: Eles formam alguma coisa?
Bhaskara: Formam um quadrado. Um quadrado grande. Ao invés de ser só um quadradinho
pequenininho.
Raissa: Então eles estão formando algo maior, não é? Terminou, Amalie? Então termina.
Vamo lá.
Amalie: Eu não sei. Eu não entendi.
Raissa: Tem alguma maneira mais fácil de contar? Porque igual, naquele 125 você não contou
os 125 cubinhos. Ou você contou 1 por 1?
Amalie: Eu fui contando... 1, 2, 3, 4, 5... 10, 15, 20, 25... 50, 75...
Raissa: Pode escrever com as suas palavras... Não tem importância se escrever de forma
errada... É o seu pensamento. Sem problemas.
Galois: Fessora, joga com a gente.
Raissa: Qual é o nome desse jogo?
Turma: Transformit
Raissa: Qual que é o objetivo dele?
Bhaskara: Você tem que pegar o queijo e ir pra toca. Mas tem vários módulos. Agora o
módulo survivor que é um carinha que ele é o rato chefe que ele tem poderes daí tem que
tentar matar vocês.
Galois: Quem que é o rato chefe?
Newton: O Arquimedes.
Raissa: É aquele de cima?
Bhaskara: É aquele ali de roupinha. Daí você pode ver que ele tem o nível. Com mais nível
você compra experi... É... Compra poderes pra você pra ficar melhor. Eu sou level 35. Vai até
level 500.
Raissa: Vai demorar um pouquinho hein.
Bhaskara: Vai até o level 200, quer dizer.
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Raissa: Você joga faz tempo?
Bhaskara: Faz 1 ano que eu jogo.
(Amalie entregou a folha)
Raissa: Ok. E o que você entende pelo o que você está contando dessa figura? O que você
acha que na matemática você descobriria? Porque isso que você tá fazendo é uma conta
matemática.
Amalie: Não imaginava.
Raissa: O que você acha que você tá contando? E daí você pode colocar com suas palavras.
Amalie: Mas o que?
Raissa: Alguma coisa da figura. Você está contando o quê?
Amalie: Contando cubinhos, ué.
Raissa: Coloque o que você acha.
Professor Tibúrcio: Gente, 14:25 vai ter a mudança do momento. Vocês vão sair daqui e ir pro
ateliê. Mas eu vou conversar pra ver se a gente continua aqui. Talvez a gente vá juntar as
salas.
Galois: Não!!
Professor Tibúrcio: Porque vocês vão fazer uma pesquisa hoje de entrevista. Vão ter que
entrevistar pessoas, funcionários, pessoas envolvidas no contexto escolar, pra gente fazer uma
pesquisa, né, da escola, histórico escolar dessa escola aqui, que vocês vão montar uma
maquete. Que envolve matemática.
Raissa: Ah que bacana.
Professor Tibúrcio: Chic né.
Raissa: (Para Bhaskara) Por que multiplicando?
Bhaskara: Multiplicando, por exemplo, a coisa do lado é 1, 2, 3. Ou 5, 5, 5. Daí você pega o 5
e multiplica por 5. Que deu 25.
Raissa: E dá certo?
Bhaskara: Dá. Euler falou pra mim.
Raissa: Aaaah não! Descartes, você é melhor do que pegar resposta com algum colega.
Bhaskara: Ah, mas eu não sei.
Raissa: Sabe! Você formou ali?
Bhaskara: Sim
Raissa: Deixa eu ver. Como você faria pra contar tudo isso de cubinho?
Bhaskara: 5 vezes 5. Daí depois multiplicava por 5 vezes 5.
Raissa: Daí 25 vezes 25 daria 625. Se você fizer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5.
(Bhaskara começou a contar)
Bhaskara: 95.
Raissa: 95? Você contou só essa parte de fora? Tem mais coisa atrás, não tem? Por mais que
não apareça no desenho.
(Bhaskara continua contando um por um)
Bhaskara: 125.
Raissa: Agora você coloca explicando como você chegou até o 125.
(Houve uma conversa que não foi possível escutar no áudio. Se referia à contagem dele. )
Raissa: (Para Gauss): Como foi que você contou? Qual foi a maneira que você fez mais fácil,
uma estratégia que você usou pra contar? Terminou o seu, Amalie? Você não colocou o que
você acha...
Amalie: Eu não entendi. O que você entendeu. Eu não entendi nada, então vou colocar nada.
Raissa: Então vamos trocar o entende por acha. O que você acha que são esses cubinhos?
Amalie: O que eu acho que são esses cubinho que eu to contando?
Raissa: É. Ajuda ela, Sophia. Ela tá com dúvida na 2. Sem dar resposta. Amalie, vamos
terminar para acabar a aula.
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Amalie: O que eu tô contando? São os cubinhos? Eu tô contando cubos.
Professor Tibúrcio: Depois das 14:20 a gente vai se encaminhar, todos nós que estamos aqui
dentro da sala de informática, vamos nos encaminhar para o ateliê 3. A gente vai pra robótica.
Amalie: Pronto, isso que eu entendi.
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ANEXO B – ROTEIRO CONSTRUÇÃO COM CONTROLES DESLIZANTES
ROTEIRO
A seguir se encontra o passo a passo para criar um prisma em que sua base e sua altura
são variantes.
Janela 2D
1. Construa dois controles deslizantes. Um para mudar o número de lados do polígono e
outro para variar a altura.

2. Construa um polígono com a ferramenta Polígono Regular. Quando for pedido o
número de vértices coloque o nome do controle deslizante “Lados”.
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Janela 3D
3. Clique na ferramenta Extrusão para Prisma ou Cilindro e NÃO clique e arraste! Dê
apenas um clique no polígono e aparecerá uma caixa Altura.

Coloque o nome do controle deslizante “Altura”.

4. Decore a seu gosto e responda as questões atrás dessa folha.

