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Resumo: Neste trabalho, apresentamos a descrição e a análise de uma atividade 

realizada com três alunas do ensino médio de uma escola estadual de Cruz Alta, bolsistas 

participantes do Projeto de Iniciação Científica Júnior, financiado pela FAPERGS, 

orientadas pela primeira participante do artigo e tendo o segundo como coordenador do 

projeto. O objetivo da investigação foi verificar como as alunas compreendiam a relação 

existente entre o ângulo central e ângulo inscrito em uma circunferência. Trata-se de uma 

pesquisa de campo, de cunho qualitativo, em que foram utilizados o diário de campo e a 

observação dos participantes como instrumento de coleta de dados. Como referencial 

teórico, trazemos a Teoria de Van Hiele e como ferramenta utilizamos o software GeoGebra. 

Concluímos que, o software foi um facilitador para a formalização da relação entre as 

medidas do ângulo central e do ângulo inscrito em uma circunferência, de modo que as 

alunas conseguiram alcançar o quarto nível da teoria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de tecnologias voltadas para educação já vem sendo discutido há alguns anos por 

autores, como Sancho e Hernández (2006) e Souza, Moita e Carvalho (2011). A partir dessas 

considerações, bem como por estarmos desenvolvendo o projeto de Iniciação Científica 

Júnior, financiado pela FAPERGS, coordenado pelo segundo autor e, tendo por orientadora 

de três alunas do ensino médio, a primeira autora, propusemos e analisamos uma atividade 

específica, referente às contribuições proporcionadas pelo uso de uma dessas tecnologias, a 

saber, o software GeoGebra. A atividade investigativa teve como objetivo verificar como as 

alunas compreendiam a relação existente entre o ângulo central e ângulo inscrito em uma 

circunferência. 

As alunas participantes frequentam o segundo ano do Curso Normal e, no plano de ensino 

respectivo desse adiantamento, o conteúdo relação entre ângulos inscritos e ângulos ao centro 
                                                           
1 Atividades relativas ao projeto PICMEL-2014, financiado pela FAPERGS. 
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de uma circunferência é especificado. Além disso, tal conteúdo também é recomendado, em 

documentos oficiais como Orientações Curriculares para o Ensino Médio, para ser 

desenvolvido nesse nível de ensino. A prática docente tem nos mostrado que, embora haja tais 

indicativos, em geral, não há formalização desse conteúdo, havendo limitação ao uso de 

relações previamente estabelecidas. Assim, acreditamos que utilizar uma metodologia que 

permita aos investigadores juniores buscarem a formalização embasada em uma teoria e em 

uma tecnologia se faz relevante para sua formação, justificando-se tal investigação.  

O conteúdo que escolhemos para abordar na atividade, realizada com o grupo, que deu 

origem a esse trabalho, foi uma formalização da relação entre ângulo central e ângulo inscrito, 

cujo desenvolvimento foi utilizar e analisar os níveis de desenvolvimento do raciocínio em 

Geometria da Teoria de Van Hiele com a utilização do software GeoGebra.  

 

2 CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

No mês de março deste ano, 2014, iniciamos as atividades propostas pelo projeto 

“Tecnologias computacionais como ferramenta para inserir conhecimentos de geometrias não 

euclidianas na escola básica” do Programa de Iniciação em Ciências, Matemática, 

Engenharias, Tecnologias Criativas e Letras – PICMEL, patrocinado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS), proposto e orientado pelo professor 

Dr. José Carlos Pinto Leivas, vinculado ao Centro Universitário Franciscano. 

Um dos objetivos do projeto é a iniciação cientifica júnior desse grupo de alunos. 

Planejamos, inicialmente, que o mesmo abordará conceitos referentes à Geometria Euclidiana, 

mais precisamente conceitos referentes ao estudo da circunferência no plano para, 

posteriormente, serem estudados alguns conceitos de Geometrias não euclidianas, que é o 

foco da pesquisa. 

 

2.1 Caracterização 

 

Realizamos uma pesquisa de campo, de cunho qualitativo, para verificar quais as 

contribuições proporcionadas pelo software GeoGebra, associado à Teoria de Van Hiele, para 

a compreensão da relação existente entre o ângulo central e um ângulo inscrito em uma 

circunferência. De acordo com Fonseca (2002, p.32), “A pesquisa de campo caracteriza-se 

pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta 

de dados junto a pessoas [...]”. 

A coleta de dados foi feita mediante um diário de campo, elaborado pelas alunas, além da 

observação e registro das atividades em documentos de texto encaminhados, juntamente com 

as construções no GeoGebra, à professora orientadora para posterior análise e 

retroalimentação, com discussões junto ao grupo. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Apresentamos os pressupostos teóricos que nos serviram de aporte, os quais foram: a 

teoria dos Van Hiele, o GeoGebra e o ensino de Geometria e conceitos envolvendo ângulos. 

A teoria conhecida como “Níveis de Van Hiele”, ou ainda como “Modelo de Van Hiele”, 

foi elaborada com o propósito de descrever como ocorre o desenvolvimento do pensamento 

geométrico, o que resultou nas teses de doutorado do casal de pesquisadores holandeses, Dina 
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e Pierre Van Hiele, realizada em 1957, pela universidade de Utrecht. Ela aponta que a 

aprendizagem, no que se refere à construção dos conceitos geométricos, se dá em níveis e 

que, por sua vez, cada nível só será alcançado quando o nível anterior estiver sido superado, 

pois, segundo Santos (sem data, p. 4), “É um modelo que trabalha com o desenvolvimento do 

raciocínio em Geometria plana, sugerindo cinco níveis hierárquicos de atividades adequadas 

com o estudo das figuras planas, na identificação e construção das mesmas. Pode ser usado 

para orientar a formação, e avaliar as habilidades do aluno”. 

E, ainda, segundo Vieira (2010), 
 

Van Hiele não caracteriza os níveis de raciocínio como estágios de desenvolvimento, 

mas como etapas por onde o aluno avança de acordo com as atividades de ensino 

propostas adequadamente para cada nível. Ele acredita que a capacidade de provocar 

o avanço dos alunos através dos diferentes níveis de raciocínio é decisiva. Cada 

nível de raciocínio tem a sua linguagem própria, e o professor deverá adaptar-se a 

ela para poder, no momento apropriado, permitir que os alunos avancem em direção 

à linguagem formal. 

De acordo com Nasser (1997), os níveis de Van Hiele são descritos da seguinte forma: 

Nível 0 (Básico) - Visualização ou Reconhecimento: neste nível cabe ao aluno 

reconhecer as figuras geométricas que estão a sua volta; 

Nível 1 - Análise: neste nível o aluno é capaz de analisar os conceitos e as 

características das figuras geométricas; 

Nível 2 - Ordenação ou Dedução Informal: o aluno já consegue estabelecer relações 

entre as propriedades das figuras; 

Nível 3 - Dedução Formal: neste nível, o aluno é capaz de compreender as teorias 

geométricas de uma forma mais complexa, podendo até mesmo construir 

demonstrações e a desenvolver suas deduções; 

Nível 4 – Rigor: neste nível o aluno é capaz de compreender os conceitos 

geométricos de forma abstrata, podendo ser introduzido, inclusive, conceitos de 

geometrias não-euclidianas. 

 

Com base nos fundamentos dessa teoria realizamos a análise do desenvolvimento da 

atividade, a qual será descrita posteriormente.  

No que diz respeito às tecnologias computacionais, o software GeoGebra foi 

desenvolvido por Markus Hohenwarter, em 2001, a partir da elaboração de sua dissertação, na 

universidade de Salzburg. É um software livre, disponível em 

http://www.geogebra.org/cms/pt_BR/download/, que pode ser instalado gratuitamente em 

qualquer equipamento, desde que esse possua a linguagem Java. 

Atualmente o GeoGebra está na versão 5.0, podendo ser instalado em vários sistemas 

operacionais e ser usado em tablets e telefones. Nessa versão, é possível a realização de 

atividades em um ambiente 3D. Ele possibilita a realização de atividades envolvendo, além de 

Geometria, também Álgebra. Por ser um software livre e de fácil compreensão, vem 

ganhando, com o passar do tempo, grande visibilidade, tanto no meio acadêmico, com a 

realização de pesquisas, quanto na educação básica, com a realização de atividades mais 

dinâmicas. Segundo Gerônimo, Barros e Franco (2010): 

 
o software GeoGebra pode substituir satisfatoriamente o caderno de desenho 

geométrico. Podemos utilizar sua interface gráfica e suas ferramentas para traçar 

retas, ângulos, circunferências etc. Uma das vantagens do uso do GeoGebra é que as 

construções são dinâmicas, isto é, podem ser modificadas sem a perda dos vínculos 

geométricos. Isso permite que o usuário faça grande quantidade de experimentações 

que lhe possibilite construir proposições geométricas. 
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A escolha do GeoGebra para a realização da investigação foi devido ao fato de 

acreditarmos que, desta forma, estaremos proporcionando uma aprendizagem mais 

significativa. 

 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES 
 

Iniciamos a atividade investigativa entregando, de forma impressa, aquela que deveria ser 

realizada. Após a leitura para o grande grupo, questionamos sobre o que as alunas entendiam 

por ângulo. Assim se expressaram, respectivamente, as alunas identificadas por Andrieli e 

Bruna:  

“Tem no triângulo”. “É uma pontinha”. 

Caroline estava pensativa, mas, após os comentários, disse concordar com as colegas. 

Concluímos que, neste momento, as bolsistas encontravam-se no Nível 0 da teoria de Van 

Hiele, denominado nível de Visualização ou de Reconhecimento, pois elas conseguem 

identificar a presença dos ângulos, em algumas situações, como figuras, embora ainda não 

tenham o conceito formal construído. 

Como não sabiam a definição de ângulo, pedimos que realizassem uma pesquisa na 

Internet e promovemos um debate sobre o material que obtiveram. Após discutirmos sobre o 

material produzido, verificamos que demonstraram mais confiança em falar sobre o que 

entendiam e, em consenso, com a intervenção da orientadora, chegaram ao conceito de 

ângulo. Neste momento, entendemos que as alunas passaram do nível 0, para o nível 1, pois 

foram capazes de analisar os conceitos e as características das figuras geométricas. 

Na sequência das atividades, apresentada abaixo, orientamos que as mesmas fossem 

feitas no GeoGebra, a fim de alcançarmos o objetivo final da investigação o que culminou 

com a passagem ao nível 4 da teoria de Van Hiele, ou seja, do rigor. A partir dos registros 

obtidos das bolsistas, analisamos o que cada uma produziu. 

 

1. Abra o GeoGebra clicando no ícone   na área de trabalho do seu computador. 

 

2. Desenha na janela de visualização uma circunferência de centro A e raio à tua 

escolha, utilizando a ferramenta:  

. 

 

3. Fixa o ponto B, sobre a circunferência. Em propriedades dos objetos seleciona «Fixar 

objeto». 
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Figura 1 – Fixando um ponto sobre uma circunferência 

 

Segue o diálogo entre duas das estudantes. 

Caroline: Como assim, fixar o ponto B? É exibir o rótulo? 

Bruna: Vai em propriedades, marca fixar objeto. 

A partir desses comentários, pudemos identificar que as alunas encontram-se no Nível 2, 

Ordenação ou Dedução Informal, pois já conseguem estabelecer relações entre as 

propriedades das figuras.  

 

4. Representa dois pontos na circunferência, C e D. Desta feita, o diálogo ocorreu, como 

segue, entre as três. 

 
Figura 2 – Pontos sobre uma circunferência 

 

Caroline: tem de fazer outra circunferência? 

Andrieli: não, marca os pontos na mesma. 

Bruna: em qualquer lugar? 

Caroline: sim. 

 

5. Sabendo que um ângulo inscrito numa circunferência é o que tem vértice nela e cujos 

lados são semirretas, desenha o ângulo BDC. 
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Figura 3 – Ângulo inscrito 

 

Andrieli indica para as colegas: a gente ocupa semirretas. 

Bruna mostra para as colegas que construiu o ângulo inscrito e essas confirmam terem 

construído figuras semelhantes, o que nos levou a concluir que, nesse momento, as alunas 

atingiram o Nível 3 da teoria de Van Hiele. 

 

6. Sabendo que um ângulo central é o que tem o vértice no centro de uma circunferência 

e cujos lados contêm raios, desenha o ângulo CÂD (altera a cor das semirretas). 

 

 
Figura 4 – Ângulo ao centro 

 

Travou-se o seguinte diálogo entre as três, registrados pela observação da professora 

orientadora em seu diário de campo: 

Andrieli: não entendi. É para fazer outro ângulo? 

Bruna: Sim. 

Caroline: É pra fazer outro ângulo, partindo se A. 

Caroline e Bruna olham a construção uma da outra. 

 

7. Meça a amplitude ou medida do ângulo central e do ângulo inscrito. 
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Figura 5 – Amplitude dos ângulos 

 

Perguntamos às alunas se sabiam o que é amplitude de um ângulo. Caroline respondeu 

que se tratava do tamanho do ângulo. Percebemos que falta vocabulário, ou mesmo, 

conhecimento geométrico para responder questionamentos deste tipo. Diante desse fato, 

retomamos a pesquisa, anteriormente realizada, sobre os conceitos abordados, como ângulo, 

amplitude, circunferência, raio e corda e discutimos a importância da utilização da 

nomenclatura correta, para facilitar a compreensão por parte do grupo. 

Elas conseguiram localizar a ferramenta para medição, no GeoGebra, mas tiveram 

dificuldade em medir a amplitude do ângulo. Por exemplo, no ângulo CÂD, iniciavam pelo 

ponto A; porém, quando o software apresentava o ângulo marcado, elas perceberam que 

existia uma ordem para que a atividade fosse realizada da forma esperada. 

Na atividade a seguir, foi explorado o uso da ferramenta Planilha. 

 

8. No menu Exibir, seleciona Planilha. 

 

 
Figura 6 – Construindo a planilha 

 

Ao iniciarem o trabalho com a planilha, as alunas tiveram dificuldades, pois essa 

ferramenta não tinha sido utilizada, ainda. Por esse motivo, ficaram agitadas e precisaram de 

ajuda da orientadora. 
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Bruna e Andrieli nos chamaram para olharmos suas tarefas e verificamos que estavam 

fazendo conforme o esperado. 

Regista os valores das medidas dos ângulos que obtivesses numa planilha. 

 

9.  Mova o ponto C e registra os valores obtidos dos ângulos na planilha. Refaça o 

proposto nesse item, até ter 10 registros. 

 
Figura 7– Organizando os dados 

De imediato, Caroline questionou: “Tem que fazer dez vezes?” 

Após a pergunta de Caroline, explicamos que seria necessária a realização dessa etapa 

algumas vezes, que a atividade propunha 10, mas que, se ela compreendesse o conceito antes 

dos dez registros, já consideraríamos satisfatório. 

Salva em sua pasta, com o nome da tarefa e o teu nome (Exemplo: Atividade1_Helenara) 

 

10. A partir da realização dessa atividade, quais são as suas conclusões? 

Ao chegaram nesta parte da atividade, começaram a levantar conjecturas. Solicitamos que 

realizassem a tarefa o mais independente possível, pois visávamos verificar se todas 

conseguiriam reconhecer a relação entre os ângulos construídos. Os registros feitos e 

encaminhados à orientadora foram os seguintes: 

Andrieli: movimentando o C, altera, muda, os dois ângulos. 

A professora orientadora indicou que observassem a tabela que cada uma havia 

construído a partir de cada construção. Foi necessário que fizéssemos perguntas como: de que 

forma comparamos duas coisas? O que vocês conseguem observar? Com esses 

questionamentos, novos surgiram por parte das estudantes. 

Andrieli: Eu não sei como escrever isso. Preciso citar algum ponto? 

Após isso, a mesma conseguiu a solução desejada, como pode ser observado em sua 

construção na figura 8. 
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Figura 8 – Solução da Andrieli. 

Bruna teve dificuldade em trabalhar com ângulos cujas amplitudes eram dadas em 

decimais. Sugerimos que ela construísse a tabela com “ângulos inteiros”. Dessa forma, ela 

conseguiu realizar a atividade com êxito, como pode ser visto na figura 9. Pudemos observar 

que, neste estágio, já estava utilizando o recurso de texto na própria janela do software. 

 

 
Figura 9 – Solução de Bruna. 

Já a aluna Carolina teve um pouco mais de dificuldade do que as outras duas para analisar 

os dados do que havia construído. Por isso sugerimos que realizasse mais cinco experimentos 

de mover o ponto C e anotasse os dados. Dessa forma, ela conseguiu obter a solução esperada 

ao afirmar: é que dá a metade! 
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Figura 10 – Solução de Caroline. 

Identificamos como maior dificuldade encontrada pelas alunas, não os conceitos que 

pretendíamos construir, mas sim os referentes ao ensino fundamental, como números 

decimais, dobro, metade, entre outros. 

Quanto à compreensão da relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito em uma 

circunferência, podemos verificar que, a partir dessa atividade, elas realmente conseguiram 

compreender que a amplitude de um ângulo, cujo vértice é o centro da circunferência, 

representa o dobro da amplitude do ângulo em que seus lados são definidos por semirretas que 

têm como vértice um ponto da mesma e que a cortam nos mesmos pontos em que a cortam as 

semirretas que são os lados do ângulo central. Dessa forma, entendemos que houve uma 

formalização visual do teorema que relaciona o ângulo central e o ângulo inscrito, citado 

antes. Muito embora não tenha havido uma demonstração no sentido matemático, com o rigor 

teórico, entendemos ser possível indicar que, de alguma forma, alcançaram o nível do rigor da 

teoria de Van Hiele. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Iniciamos nossas considerações finais, salientando a importância da realização, nas 

escolas de educação básica, de projetos como os propostos pelo programa PICMEL, da 

FAPERGS. Já no decorrer desse primeiro trimestre pudemos observar o nosso crescimento, 

como professora orientadora de uma iniciação científica júnior, bem como das alunas 

participantes, enquanto iniciantes no campo da pesquisa cientifica. 

Com relação à utilização do GeoGebra, pudemos verificar o quanto favoreceu o processo 

de ensino aprendizagem dos conceitos pretendidos por nossa pesquisa, pois desperta a 

curiosidade, dinamiza a realização das atividades e a torna mais atrativa, já que dispensa 

retornar ao início da questão, quando alguma falha durante o processo é verificada. 

A partir do desenvolvimento da atividade principal, realizada no segundo encontro, 

pudemos verificar o avanço, por parte das alunas, em cada um dos níveis da Teoria de Van 

Hiele, desde o Nível 0, quando elas conseguiam apenas identificar a presença de um ângulo, 

até o Nível 4, o do Rigor, o qual podemos identificar no momento em que conseguiram 



 XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 

 
 

184 

 

formalizar que “o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito” ou “o ângulo inscrito 

representa a metade do ângulo ao centro”. 

Com este trabalho investigativo, concluímos o quão enriquecedor pode ser para a 

aprendizagem geométrica uma experiência em que os alunos buscam construir conceitos a 

partir de atividades práticas de pesquisa com o uso de softwares como o GeoGebra. 
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