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Resumo. O presente relato trata da experiência proporcionada por um projeto de pesquisa, 

realizado na UNIPAMPA – Campus Itaqui, no momento em que há uma oportunidade de 

inter-relação com o ensino, que ocorre na forma de minicursos, ofertados na 3ª Semana 

Acadêmica da Matemática. O desencadear da atividade de pesquisa, por meio de estudo 

bibliográfico, propiciou a organização de uma apostila, na qual se buscou entrelaçar a 

formalização matemática ao software GeoGebra, e a geometria dinâmica. Os minicursos, 

com duração de 4 horas cada, favoreceram a compreensão de entes, axiomas, definições e 

resultados em geometria. Apresentamos, assim, o relato de duas atividades desenvolvidas 

durante os minicursos, em que houve acentuada dificuldade no desenvolvimento e que, dadas 

as potencialidades do software, foi possível promover comparações entre aspectos formais e 

sua interpretação geométrica, contribuindo para uma formação de qualidade, tanto para os 

organizadores quanto para os participantes. 

 

Palavras chave: Geometria Plana; Método Axiomático; Software livre Geogebra; 

Minicursos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

   

A Geometria, originalmente desenvolvida para tratar de problemas práticos em diversas 

civilizações, foi alvo de investigação de grandes estudiosos. Acredita-se que os primeiros 

resultados e propriedades se devem a Tales (600 a. C.), sendo posteriormente aprofundados 

em estudos desenvolvidos pela escola Pitagórica para, finalmente, adquirirem uma estrutura 

semelhante a que conhecemos hoje, por meio da organização dada por Euclides em sua obra 

“Os Elementos”, aperfeiçoada por seus sucessores. Esta organização teórica perpassa 2000 

anos no ensino da geometria. 

O presente relato decorre de um trabalho, inicialmente de pesquisa, – intitulado 

“Complementos em Geometria Plana: estudo e conceitualização, e a significação geométrica 

por meio do software livre GeoGebra”, sob registro 05.050.14 no SIPPEE-UNIPAMPA –, no 

qual decidimos por complementar estudos em geometria euclidiana plana, no intuito de aliar 
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tal estrutura axiomática às tecnologias. Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio – OCEM: 

Na Tecnologia para a Matemática, há programas de computador (softwares) nos 

quais os alunos podem explorar e construir diferentes conceitos matemáticos, 

referidos a seguir como programas de expressão. Os programas de expressão 

apresentam recursos que provocam, de forma muito natural, o processo que 

caracteriza o “pensar matematicamente”, ou seja, os alunos fazem experimentos, 

testam hipóteses, esboçam conjecturas, criam estratégias para resolver problemas 

(BRASIL, 2006, p. 88). 

Nesse sentido, procurou-se refletir sobre o ensino de Geometria, buscando estratégias 

tecnológicas – software GeoGebra – que contribuam na formação do futuro professor, na 

tentativa de identificar falhas na construção do conhecimento matemático e geométrico.  

 

2  COMPLEMENTOS EM GEOMETRIA PLANA 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) afirmam que por meio dos conceitos 

geométricos “(...) o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite 

compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive.” 

(BRASIL, 1998, p. 51) e, para isto, há a necessidade de conhecer e explorar a geometria em 

sua essência, a geometria plana. Além do mais, o estudo sobre os conceitos geométricos e a 

resolução de problemas em geometria – de forma lógico-dedutiva – sempre teve espaço e 

importância nas pesquisas científicas desenvolvidas pelos cursos de graduação em 

Matemática.  

Acreditando que algumas habilidades geométricas – tais como visualizar, perceber 

padrões de forma intuitiva, conjecturar, determinar se um fato é verdadeiro ou falso a partir de 

demonstrações – precisavam ser aprimoradas, decidiu-se por realizar estudos de forma a 

complementar conceitos desenvolvidos no componente curricular de Geometria Plana, no 

intuito de qualificar a formação acadêmica do licenciando em Matemática envolvido com a 

atividade. 

  

2.1 Estudo e Conceitualização 

 

Quando pensamos em estudo e conceitualização, nos referimos à ideia de retomar e 

aprofundar o entendimento sobre conceitos geométricos. É importante ressaltar que, ao falar 

em Geometria, estamos pensando em seu contexto matemático, e científico, e não somente em 

suas aplicações. A organização do estudo, na pesquisa, baseia-se na estrutura estabelecida por 

Euclides – e aprimorada por seus sucessores – que é comum a muitas obras que tratam do 

tema, mencionada por Machado (2012, p.11): “elementos primitivos → axiomas → definições 

→ teoremas”, sempre nessa ordem e com coerência lógica. 

 Em alguns momentos, tal estrutura faz com que abandonemos o que é formulado, a fim 

de formular. Mais do que formular, em alguns momentos, é necessário (re)interpretar, 

(re)construir e (re)significar aquilo que nos é apresentado desde a Educação Básica como 

geometria.  

 

2.2 Significação Geométrica 

 

No contexto de geometria plana, julgamos ser fundamental a compreensão dos conceitos 

geométricos, a percepção de padrões, semelhanças e diferenças, bem como o 
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desenvolvimento de habilidades que envolvam a visualização e o entendimento de aspectos 

geométricos, construindo relações a partir das propriedades e resultados. Nesta perspectiva, 

pesquisadores que desenvolvem estudos na área apontam que: 

[...] a visualização pode ser considerada como um processo ou uma habilidade, mas, 

de qualquer modo, vê-se nas definições que a visualização é considerada necessária 

para a aprendizagem matemática. Quando falo em visualização em matemática, 

estou considerando as representações visuais que são feitas dos objetos matemáticos. 

Podem ser gráficos, diagramas, construções geométricas ou esboços. Todos esses 

recursos visuais são o que considero visualização, mais do que isso, a visualização 

também é um processo mental, em que interpreta-se um problema, ou uma 

expressão algébrica, através de imagens mentais ou esboços, ou seja, é uma 

capacidade que deve ser desenvolvida. [...] (LIMA, 2010 apud AMARAL, 2013, 

p.101). 

Seguindo nesta argumentação, nos apropriamos das tecnologias para estimular e instigar 

a construção e significação de conceitos matemáticos, ao trabalhar paralelamente com a 

linguagem matemática e com a interpretação e representação geométrica.  

 

2.3 Metodologia 

   

 O trabalho de pesquisa em Geometria Plana foi desenvolvido através de um estudo, por 

meio de livros, priorizando a estrutura axiomática, tendo por base o livro “Elementos” – 

axiomas e postulados – como também por demais livros de geometria para o desenvolvimento 

de atividades. 

 As atividades desenvolvidas, e aplicações, foram realizadas no GeoGebra e a escolha de 

tal ferramenta ocorreu por ser um software dinâmico gratuito que reúne, em uma plataforma 

de simples manuseio, os objetos matemáticos da geometria, álgebra e cálculo, com 

potencialidades para o aprendizado de geometria. Buscamos elaborar, através destas 

atividades, uma apostila para orientar os minicursos desenvolvidos na 3ª Semana Acadêmica 

da Matemática – SeMat. 

 A apostila elaborada aborda determinadas construções e significação de conceitos 

matemáticos, entre eles de reta, segmento, semirreta e ângulos produzidos com base na 

compreensão dos entes primitivos, contendo atividades com orientações, juntamente com suas 

etapas e seus resultados em Geometria Plana, desenvolvendo noções intuitivas e conjecturas, 

enfatizando também o método axiomático e o raciocínio lógico.  

 Acreditamos que todo licenciando precisa desenvolver habilidades geométricas e 

identificar as causas que impedem a compreensão de tais conteúdos.  Desta forma, 

idealizamos este trabalho com a finalidade de melhorar a qualidade da aprendizagem dos 

acadêmicos em componentes curriculares diretamente relacionados com os tópicos 

desenvolvidos. O minicurso oportunizou validar nosso estudo e (nosso) uso dos recursos 

tecnológicos – tanto a apostila, quanto o software GeoGebra –  como estratégias de ensino em 

Matemática. 

 

3  RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 Fomos convidados pela comissão organizadora da 3ª SeMat – trazendo como temática 

“Tecnologias na Educação Matemática: limites e potencialidades” –  a organizar um 

minicurso de duração de 4 horas. De acordo com os estudos desenvolvidos por meio do 

projeto, constatamos poder contribuir com a temática do evento, apresentando os primeiros 

resultados da pesquisa. 
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 Os minicursos foram apresentados nos dias 30 e 31 de julho do corrente ano, sendo que, 

no primeiro dia, os participantes utilizaram computadores pessoais e, no segundo dia, 

utilizou-se espaço do laboratório de informática do campus de Itaqui. 

 Esta atividade, aqui relatada, foi conduzida por meio de uma apresentação expositiva e 

dialogada, na qual houve um acompanhamento dos acadêmicos que, em computadores 

individuais – e manuseando a apostila impressa –, realizavam as atividades no GeoGebra. 

Contamos, ainda, com o auxilio de dois projetores multimídia, um deles destinado ao 

acompanhamento da apostila, enquanto o outro apresentava possíveis soluções no referido 

software.  

  

 

 

3.1 Atividade Inicial 

 

A organização e o planejamento das atividades foram (re)pensadas, dado que os 

acadêmicos ingressantes em 2014 ainda não haviam cursado o componente curricular de 

Geometria Plana e, neste sentido, optamos em dar início aos estudos a partir dos elementos 

básicos para a definição de todos os demais entes geométricos, sendo eles “ponto”, “reta” e 

“plano” – termos geométricos indefinidos ou termos primitivos –, que norteiam toda a 

estrutura axiomática. Não obstante, escolhemos, nos dois dias, por iniciar o minicurso 

verificando os conhecimentos prévios de cada participante e, para isso, solicitamos que cada 

um construísse, com o recurso do lápis e do papel, os termos primitivos.  

Observamos, a partir desta atividade, que os licenciandos possuíam dificuldades nas 

representações geométricas, principalmente no que se refere ao plano. Também verificamos, 

em alguns casos, a construção de um segmento ao invés da representação da reta. A partir de 

um diálogo, onde procuramos promover uma reflexão sobre a teoria, apontamos uma ideia 

geral: 
 

 

 

O ponto é um ente adimensional, sendo representado por letra maiúscula do nosso alfabeto. 

A reta tem dimensão apenas em uma direção – unidimensional – e é representada por letra 

minúscula do nosso alfabeto. O plano, por sua vez, tem dimensão em duas direções – 

bidimensional – e é representado por letra minúscula grega. 
 

Figura 1 - Entes primitivos. 

Figura 2 - Entes primitivos no GeoGebra. 
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Para uma melhor interpretação e ambientação, propomos uma retomada de tais entes 

primitivos, na perspectiva do software GeoGebra, vide Figura 2. 

 

3.2 Outras Atividades 

 

Na sequência, a apostila contém 12 atividades e seus respectivos passos para construção 

no software. Além disso, apresentam-se questionamentos com a finalidade de estimular 

interpretações e desenvolver o pensamento intuitivo, objetivando entender, conjecturar, 

definir, conceituar, concluir ou (re)organizar ideias em geometria.  

Vamos descrever duas atividades – II e XI – em que os participantes do minicurso 

apresentaram acentuada dificuldade no desenvolvimento.  

 

3.2.1 Atividade II 

 

Na atividade II a orientação passo-a-passo seguia, respectivamente: construa uma reta 

passando por A e B; construa um segmento com extremidades em A e B, selecionando uma 

nova cor para esta construção; selecione a reta e clique em “esconder objeto”; construa um 

ponto médio C sobre o segmento AB; construa um Ponto Médio D sobre o segmento CB; 

continue posicionando pontos médios entre B e o primeiro ponto à esquerda de B. 

Deste modo, a construção obtida deveria ser semelhante à apresentada na Figura 3.  
 

A partir desta construção, questionou-se: Quantos pontos médios podem ser construídos 

sobre o segmento AB? Ou ainda, quantos pontos existem sobre um segmento AB? 

Esta atividade foi escolhida devido a grande dificuldade dos alunos em compreenderem o 

ponto como um ente adimensional sobre um segmento. Esta noção pode ser melhor 

compreendida quando visualizada  por meio da ferramenta “zoom”, que nos permite marcar 

infinitos pontos em um segmento, o que nos leva a concluir que o segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , enquanto 

conjunto, é infinito. Cabe relatar que um número expressivo de participantes do minicurso 

conseguiu desenvolver a atividade e, então, compreender este processo infinito, que nem 

sempre é evidente por argumentações teóricas. 

 

 

Figura 3 - Atividade II. 
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3.2.2 Atividade XI 

 

Na atividade XI a orientação passo-a-passo seguia, respectivamente: marque três pontos 

não colineares A, B e C; trace as semirretas 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ e 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗; Marque um ponto D na região angular 

determinada pelo B�̂�C; trace a semirreta 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗; utilizando a ferramenta “Ângulo” construa os 

ângulos C�̂�D (na cor verde) e C�̂�B (na cor vermelha); trace uma reta 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  (pontilhada e na cor 

azul).  

Deste modo, a construção obtida deveria ser semelhante à apresentada na Figura 4. 

 

 

 

A partir desta construção, questionou-se: Esses ângulos apresentam lado em comum? O 

que podemos afirmar sobre C�̂�D e C�̂�B? Justifique. 

Ainda na mesma atividade, apresentou-se uma nova orientação passo-a-passo – mantida a 

construção anterior – que seguia: Utilizando a ferramenta “exibir/esconder objeto” esconda o 

ângulo C�̂�B (na cor vermelha); construa o ângulo D�̂�𝐵 (na cor azul); Trace uma reta 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  

(pontilhada e na cor verde).  

Deste modo, a construção obtida deveria ser semelhante à apresentada na Figura 5. 
 

Figura 5 - Atividade XI - Ângulos Adjacentes e Consecutivos. 

Figura 4 – Atividade XI – Ângulos Consecutivos. 
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E conduzimos a um novo questionamento: Qual o lado comum entre os ângulos? O que 

podemos afirmar sobre C�̂�D e D�̂�B? Justifique. 

O propósito da atividade era enfatizar particularidades nas definições de ângulos 

consecutivos e adjacentes, visto que muitos licenciandos ainda possuem dificuldades em 

visualizar estes conceitos. A primeira parte da atividade contempla a ideia de ângulos 

consecutivos, ressaltando que, para tal, deve-se verificar um lado comum. Por outro lado, na 

segunda etapa, grifou-se que os ângulos ali construídos, diferente do caso anterior, estavam 

em semiplanos opostos em relação ao lado comum. Neste sentido, verificou-se que estes 

ângulos, C�̂�D e D�̂�B, eram adjacentes e, portanto, consecutivos, enquanto os ângulos C�̂�D e 

C�̂�B eram somente consecutivos. 

É importante mencionar que alguns participantes relataram dificuldades de interpretação 

da definição teórica e, durante a execução da atividade, puderam “comparar” a linguagem 

matemática com o que estavam visualizando no GeoGebra, facilitando a compreensão. Na 

ocasião, percebemos também que alguns acadêmicos se sentiram motivados a tirar dúvidas, o 

que, normalmente, não fariam em sala de aula, enquanto outros preferiram 

observar/acompanhar a resolução do colega. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Geometria Plana, componente curricular ofertado pelos cursos de licenciatura em 

Matemática, apresenta um alto nível de reprovações que se caracteriza, muitas vezes, devido 

aos alunos apresentarem dificuldade de compreensão dos objetos geométricos e interpretação 

textual, bem como de abstração, a qual envolve o raciocínio lógico-dedutivo. 

 Por ser um minicurso introdutório, onde foi priorizada a retomada de conceitos 

geométricos, a interpretação de axiomas e o entendimento de resultados, não atingimos o 

rigor presente na pesquisa. Mesmo assim, propomos – ao final do minicurso – a discussão de 

alguns resultados e teoremas por meio do uso do GeoGebra, enfatizando a realização de uma 

demonstração. Esta atividade final gerou reflexões, visto a grande dificuldade de formalização 

de ideias apresentada pelos acadêmicos, o que nos motiva a ampliarmos esta atividade de 

ensino, primando, também, pelo rigor matemático. 

 Além disso, enquanto pesquisadores – e refletindo sobre a prática –, acreditamos que é 

necessário (re)avaliar também o planejamento das atividades da apostila, principalmente no 

que se refere a organização “passo-a-passo”, julgamos ser importante a realização de 

atividades que promovam a autonomia dos minicursistas na construção do próprio 

conhecimento.  

 Assim como a pesquisa em Geometria Plana gerou uma atividade de ensino, esta pode ser 

aprimorada e, possivelmente, alcançar um caráter de extensão, vindo de encontro ao Projeto 

Institucional da UNIPAMPA, que preza pela indissociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a 

extensão. 

 É importante salientar que a aluna envolvida é oriunda de um curso de bacharelado e vem 

cursando, assiduamente, componentes curriculares do curso de Matemática – Licenciatura. O 

minicurso, aqui relatado, concedeu a primeira experiência pedagógica da acadêmica, frente 

aos seus colegas.  
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