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RESUMO 

 

 

O presente trabalho se propõe a apresentar / discutir o ensino de Geometria Analítica Plana 

na perspectiva da Educação Matemática nos Ensinos Médio e Superior, visando contribuir 

para a formação de futuros Professores de Matemática. O trabalho fundamentou-se 

teoricamente em reflexões de autores que pesquisaram a utilização de Tecnologias de 

Informação e Comunicação na Educação Matemática – TICEM nos processos de ensino e 

aprendizagem de Geometria Analítica. A questão de investigação que norteou o trabalho 

foi: como se constitui / se caracteriza um ambiente de aprendizagem e exploração dos 

conceitos de Retas, Circunferências e Cônicas utilizando TICEM no curso de Licenciatura 

em Matemática? A pesquisa de campo foi realizada com alunos de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, a partir do desenvolvimento de 

atividades exploratórias utilizando o software GeoGebra. As considerações finais da 

pesquisa apontam que o ensino de Geometria Analítica Plana utilizando o software 

GeoGebra contribuiu para a constituição / caracterização de um ambiente capaz de 

privilegiar as ações dos nossos alunos na construção do conhecimento matemático, 

proporcionado ricas possibilidades de visualização de conceitos e propriedades, além de 

privilegiar a experimentação e dar ênfase à interpretação de construções geométricas que 

são difíceis de serem trabalhadas em sala de aula. Concluímos destacando na formação de 

futuros Professores de Matemática, a importância de se construir conhecimento de uma 

forma ativa, na perspectiva de que esse conhecimento seja significativo para os seus 

alunos; que a experiência do trabalho de experimentação, visualização e conjecturação 

deverá ser lembrada em sua prática pedagógica, quando em futuras atividades docentes; e 

que é possível estabelecer, então, uma “ponte” do Ensino Médio para o Ensino Superior 

que, na realidade, parece-nos ser de mão dupla. 

  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Geometria Analítica Plana. Tecnologias da Informação 

e Comunicação na Educação Matemática. Educação Matemática no Ensino Superior.  

 

 

 

 

 



vi 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis intends to present / discuss the teaching of Analytical Geometry Plana from the 

perspective of Mathematics Education in secondary and higher education, to contribute to 

the formation of future Teachers of Mathematics. The work was based on theoretical 

reflections of authors who investigated the use of Information and Communication 

Technology in Mathematics Education – TICEM in the teaching and learning of Analytical 

Geometry. The research question that guided the work was, as it is / is characterized 

learning environment and an exploration of the concepts of Lines, Circles and Conics using 

the TICEM Degree in Mathematics? The field research was conducted with students of 

Bachelor in Mathematics, at the Federal University of Ouro Preto, from the development 

of exploratory activities using the software GeoGebra. The final considerations of this 

research indicated that the teaching of Analytic Geometry Plana using software GeoGebra 

contributed to the formation / characterization of an environment capable of promoting the 

actions of our students in the construction of mathematical knowledge provided rich 

possibilities of visualization of concepts and properties, in addition to privilege 

experimentation and emphasize the interpretation of geometric constructions that are 

difficult to be worked on in class. We conclude emphasizing the training of future 

Teachers of Mathematics, the importance of building knowledge in an active way, with the 

expectation that this knowledge is meaningful to their students, the experience of the work 

of experimentation, visualization and conjectures must be considered in its pedagogical 

practice when teaching activities in future, and that can be established, then a “bridge” 

from high school to higher education that, in fact, seems to be two ways. 

 

 

KEYWORDS: Teaching of Analytic Geometry Plana. Information and Communication 

Technology in Mathematics Education. Mathematics Education in Higher Education.  
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Capítulo 1 

  

INICIANDO A DISCUSSÃO 

 

Cada indivíduo tem sua prática. Todo professor ao iniciar sua 

carreira, vai fazer na sala de aula, basicamente, o que ele viu 

alguém, que o impressionou, fazendo. E vai deixar de fazer algo 

que viu e não aprovou. Essa memória de experiências é impregnada 

de emocional, mas aí entra também o intuitivo... Mas, sem dúvida o 

racional, isto é, aquilo que se aprendeu nos cursos, incorpora-se à 

prática docente. E à medida que vamos exercendo, a crítica sobre 

ela, mesclada com observações e reflexões teóricas, vai-nos dando 

elementos para aprimorá-la. Essa prática, por sua vez, vai 

novamente solicitar e alimentar teorizações que vão, por sua vez, 

refletir em sua modificação. O elo entre teoria e prática é o que 

chamamos de pesquisa. 

Ubiratan D’Ambrosio 

 

1.1. Um breve Histórico 

 

 Meu caminhar como Professor de Matemática com certeza se encaixa perfeitamente 

com tais pensamentos / reflexões do pesquisador Ubiratan D’Ambrosio. Minhas atitudes 

iniciais como professor, não tenho dúvidas, foram baseadas nas boas experiências de 

alguns poucos professores nos Ensinos Fundamental e Médio e, ainda, de poucos 

professores durante minha graduação.  

 À medida que o tempo vai passando, as reflexões sobre a prática, as leituras que 

fazemos no dia a dia e as experiências adquiridas mescladas com reflexões teóricas me 

apontam falhas e mostram caminhos para o aprimoramento desta prática pedagógica, uma 

vez que as críticas sobre a tão falada e criticada forma tradicional de se ensinar Matemática 

são cada vez mais acentuadas; logo, novas formas estão sendo buscadas, trabalhadas e 

compartilhadas nos meios acadêmicos.  

 Inquietações de cunho didático, as indagações acerca da Matemática trabalhada, os 

desafios levantados pelos alunos sobre meu entendimento quanto à importância, relevância 
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e aplicabilidade da Matemática ensinada no que diz respeito aos seus contextos, as 

respostas evasivas dadas aos alunos de que o tempo oportunizaria a todos encontrarem suas 

respostas nos seus afazeres, minha ignorância sobre a temática pedagógica e a certeza de 

que a Matemática por si só se justificava, foram alguns dos motivos que me impulsionaram 

para o caminho da leitura, do estudo, da pesquisa, na busca de algo que não estava assim 

tão próximo e que requeria de minha parte dedicação, esforço, ir além do que estava posto.  

 Explicar o que para mim era inexplicável, na verdade era só mais uma maneira de 

subestimar o potencial criativo e o desejo de busca pelo conhecimento daqueles que de 

minha criatividade e intuição dependiam, não só para aprender Matemática, mas para 

crescerem como cidadãos críticos e conscientes de suas responsabilidades numa sociedade 

tão cruel e de poucas possibilidades para os menos favorecidos. 

 Tais questionamentos quanto às questões metodológicas e didáticas só aumentavam 

e, à medida que o tempo passava, eu mais me ressentia da necessidade de ir além daquilo 

que já conhecia, pois, sabia que estava faltando algo, novo, talvez diferente, para que 

minha prática pedagógica satisfizesse os anseios e as necessidades dos meus alunos e, 

particularmente, meus desejos de mudanças. 

   Muitas vezes falei, decidi, resolvi exercícios, corrigi provas, aprovei e reprovei 

alunos, mas sempre questionando e refletindo sobre a prática empregada. A aula era 

tipicamente expositiva. Enveredei e acreditei que este era o caminho mais eficiente para se 

aprender Matemática; pior, fiz os alunos acreditarem que para se aprender Matemática 

seria necessário “decorar” fórmulas e algoritmos que depois seriam cobrados por ocasião 

da realização da prova. Consequentemente, pouco ou nenhum questionamento por parte 

desses estudantes eu percebia, pois, da forma como trabalhava, provavelmente acreditavam 

naqueles conceitos, pois estavam ali no quadro e aqueles que procuravam ler seus livros 

também os encontravam, ainda que com outras palavras.  

 Outro momento de muita aflição se dava quando os alunos faziam as famosas 

perguntas: O que isso tem a ver com meu dia a dia? De que forma isto me será útil? Por 

que tenho que estudar esse assunto? Ou a famosa afirmação: Essa questão professor, não 

conseguimos resolvê-la, porque o senhor nunca passou uma parecida! 

 Evidentemente, esses questionamentos me faziam repensar minha prática 

pedagógica, mas eu não conseguia enxergar uma saída. Reuniões pedagógicas, palestras 

sobre metodologias de ensino, cursos e mini-cursos, todas essas ações me apontavam para 

uma saída. Mas o máximo que conseguia enxergar em termos de resposta para o meu aluno 

era: “Esses tópicos são ensinados porque eles serão cobrados no futuro”. Minha crença 
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continuava: o aluno aprenderá mais quanto mais exercícios resolver. Por sorte, sempre 

aceitava não só as soluções baseadas nos algoritmos trabalhados, mas também soluções 

baseadas na criatividade de alguns que se mostravam capazes de resolverem problemas 

baseando-se em outras conjecturas. 

  Outra preocupação sempre presente e marcante na minha atuação como professor 

era o cumprimento do programa para a série em que trabalhava. Como consequência desse 

procedimento, acabava sacrificando o verdadeiro fim do ensino que era a aprendizagem do 

aluno.  

  Provavelmente, em raros momentos, nas minhas aulas de Matemática foram 

geradas situações capazes de desenvolver no aluno a criatividade necessária que o levasse 

a solucionar uma situação-problema, quer pela investigação, quer pela exploração que cada 

situação-problema requeria.  

  Essa é uma situação que, para ser alcançada, necessita de estudo, dedicação, 

despojar-se do tradicional, ir em busca do “novo”, ter coragem, construir novos conceitos, 

desconstruir velhos paradigmas e construir novos. Nesse construir o novo, acredito que o 

processo de pesquisa seja o caminho que permitirá não só a mim, mas a qualquer professor 

que queira desenvolver no seu aluno o pensamento criativo, a capacidade de solucionar 

uma situação-problema, tirá-lo da passividade e transformá-lo em agente do seu próprio 

conhecimento. 

  Assim, esse fazer pedagógico precisava ser mudado. Era necessário buscar o 

aprimoramento de minha formação profissional. Ser apenas o professor já não bastava. Era 

necessário avançar e começava, então, a imaginar o que seria um educador matemático. 

Para tal, seria necessário transformar-me em um pesquisador sustentado por outro 

paradigma.   

 Dessa forma, motivado por colegas professores, pela necessidade de mudanças, de 

busca de soluções para minhas inquietações e incertezas e por querer algo novo e diferente 

para minha prática pedagógica, fui construindo um caminho para alcançar meus objetivos e 

não seria de outra forma senão pela busca do conhecimento científico. Essa busca me 

levou a procurar um mestrado em Educação Matemática. Essas argumentações nos 

remetem a Aquino e outros (1981) que comentam: 

 

Viver um momento de crise significa viver um momento de mudanças, de 

contrastes, de busca de soluções, de substituição de um mundo de 
incertezas por outro, onde os valores sociais anteriores, já sem 

significação, não respondem aos nossos anseios. É todo um processo de 
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transformação integral, e tão rápidas e tão profundas são as 

transformações que nos sentimos muitas vezes abalados. Nossas ideias e 

sentimentos são a todo instante questionados, muitas vezes sentimos 
tristeza, desânimo, apatia – é como se nos faltasse uma integração 

interior, como se nosso centro de força não mais nos pertencesse: está 

sempre fora, nos padrões e valores que, espera-se, cumpramos 

satisfatoriamente. No entanto, esses padrões e valores perderam o 
sentido, como se esvaziaram, e ainda não existem outros para substituí-

los. (AQUINO e OUTROS, 1981, p. 1) 

    

 Dessa forma, em cada atividade na qual me envolvi ao longo desses anos, sempre 

esteve presente esse sentimento de esvaziamento, de incerteza, de desânimo, de apatia e, 

mesmo desamparado de aporte teórico e com a sensação de estar desprovido das 

competências necessárias para atuar pedagogicamente, segui em frente, pois sabia da 

necessidade de mais estudos para desenvolver-me profissionalmente sustentado por outro 

paradigma. 

 Minha prática estava baseada na experiência e nos saberes acumulados, 

transmitidos da geração mais velha para a geração mais nova. De fato, essa é a essência da 

pedagogia dita tradicional. É o que nos fala em uma crítica à essa pedagogia, Freire (1987): 

 

A educação se torna um ato de depositar em que os educandos são os 

depositários e o educador o depositante. Em lugar de comunicar-se, o 

educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras 
incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis a 

concepção “bancária” da educação em que a única margem de ação que 

se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e 

arquivá-los. (FREIRE, 1987, p. 58) 

    

 Assim, essa prática foi sendo alimentada e, por conseguinte a busca pela renovação 

foi sendo encaminhada através das leituras, das participações em reuniões pedagógicas, das 

opiniões advindas de colegas oriundos da pós-graduação, das minhas reflexões e do meu 

interesse.  

 Das leituras efetuadas no período preparatório para o mestrado, muito me chamou 

atenção o artigo “Como ensinar Matemática hoje?”, da pesquisadora Beatriz D’Ambrosio 

(1989). Percebi que a autora discutia e analisava as concepções de alunos e professores 

sobre a natureza da Matemática, o ato de se fazer Matemática e como se aprende 

Matemática.  

Comecei, então, a vislumbrar um caminho para as mudanças que seriam necessárias 

para modificar minha prática escolar. Na questão da pesquisadora, eu pude rever minhas 

crenças e concepções sobre o ensino e aprendizagem de Matemática e percebi que essas 
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concepções teriam que ser modificadas se quisesse, de fato, renovar meu modo de ensinar 

Matemática. O aluno deveria ser o centro do processo educacional, ser ativo no processo 

de construção do seu conhecimento e o professor, um orientador das atividades propostas 

aos alunos e por eles realizadas.  

 Ainda segundo a pesquisadora são as interpretações dos alunos que constituem o 

saber Matemática. Por outro lado, em muitas situações, segundo a pesquisadora, o aluno 

demonstra, através de resposta a exercícios, que aparentemente compreendeu um conceito 

matemático, porém, uma vez mudado o capítulo de estudo ou algum aspecto do exercício, 

esse aluno nos surpreende com erros inesperados. Para a pesquisadora, é a partir da análise 

desses erros que nós, Professores de Matemática, poderemos compreender suas 

interpretações. 

 Por acreditar na proposta baseada nos princípios defendidos pela pesquisadora e 

tendo como auxílio o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação 

Matemática – TICEM, sigla utilizada daqui para frente, como ferramenta pedagógica, 

proponho o desenvolvimento da presente pesquisa. 

 Quero crer, como discutiremos no decorrer desta dissertação, que com o uso do 

computador associado a um software educacional, como o GeoGebra, poderemos ser 

capazes de criar um ambiente de exploração e investigação matemática, fazendo com que o 

estudante seja capaz de levantar hipóteses e conjecturas. Segundo D’Ambrosio (1989), 

essa metodologia de trabalho pode dar ao aluno a autoconfiança necessária para criar e 

fazer Matemática, pois assim, a Matemática deixa de ser um corpo de conhecimentos 

prontos e simplesmente transmitidos aos alunos e passa a ser algo que faz parte integrante 

no processo de construção de seus conceitos. 

 

1.2. Um primeiro despertar para o tema 

 

 Meu primeiro contato com a Geometria Analítica foi em 1980, cursando o 3º ano 

do então 2º grau, na cidade de Manaus – AM, em uma escola de cunho militar para filhos 

de militares oriundos de diversas localidades da Amazônia Ocidental. O conteúdo nos foi 

apresentado como outro qualquer daqueles que constavam da grade curricular para aquela 

série, sem a preocupação em se estabelecer um grau de importância para o que era 

ensinado e, também, sem nenhuma conexão com outros assuntos matemáticos ou outras 

disciplinas do currículo. 
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 A metodologia utilizada era a da aula expositiva dialogada, dedução de algumas 

fórmulas e resolução de exercícios propostos pelo livro texto. Os assuntos estudados foram 

ponto, reta, circunferência, elipse, parábola e hipérbole. 

 Naquele momento, eu e meus colegas fazíamos algumas perguntas ao professor: 

Por que estes conteúdos? Qual era a sua finalidade? Ouvíamos como resposta que o 

objetivo principal era resolvermos os mais variados modelos de exercícios, pois, desta 

forma possivelmente, conseguiríamos resolver as questões que, por ventura, viessem a 

constar no vestibular. 

 Em 1984, ao chegar à Universidade Federal do Amazonas, cursando Licenciatura 

em Matemática, estudei Geometria Analítica Plana como parte de uma disciplina chamada 

Álgebra Linear I e tive o primeiro contato com o estudo de vetores. A metodologia adotada 

pelo professor em nada diferia da metodologia adotada pelo meu professor do Ensino 

Médio, ou seja, deduções, exercícios e algumas demonstrações. “Aprendia-se” resolvendo 

exercícios, sem nenhuma conexão entre os conteúdos, com a ressalva de que esta disciplina 

era pré-requisito para Álgebra Linear II. 

 Sem que tivesse terminado a Licenciatura Plena em Matemática, comecei a lecionar 

em algumas escolas públicas. Trabalhei com a Geometria Analítica Plana da mesma forma 

como vi meus professores trabalharem. Esta é uma prática comum entre professores 

iniciantes, pois, segundo Gonçalves (2005, p. 68), “os futuros professores tendem a 

reproduzir os procedimentos didático-pedagógicos de seus formadores”. 

 Seguidamente, escutava dos meus alunos, inclusive daqueles que tinham um 

desempenho considerado por mim satisfatório, o comentário de que a Geometria Analítica 

era uma parte da Matemática cujo conteúdo era muito complicado, ocasionando, como 

conseqüência, um baixo rendimento por parte desses alunos. Também Andrade (2007) com 

muita propriedade nos lembra que: 

 

[...] escutamos dos alunos, inclusive daqueles que tinham desempenho 
satisfatório, o comentário de que esta [Geometria Analítica] era a parte da 

Matemática mais complicada e difícil, ocasionando, como conseqüência, 

baixo rendimento por parte destes do ponto de vista da avaliação 

somativa. (ANDRADE, 2007, p. 22) 

 

 Diante desta situação, sentia-me obrigado a pesquisar por novas estratégias 

metodológicas que, além de melhorar minhas aulas, pudessem também enfatizar a 

importância desse conteúdo para a leitura de mundo desses alunos. Essas estratégias 

deveriam ser baseadas em objetivos que levassem o aluno a perceber a importância de se 
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estudar Geometria Analítico, e que possibilitasse a oportunidade de se buscar um 

significado para as representações algébricas e geométricas decorrentes de suas definições. 

 Começava então, o despertar para uma análise de nossa intervenção pedagógica. 

Essa reflexão vai ao encontro do que diz Giesta (2005, p. 19): “O educador que, 

corajosamente, analisa sua prática e as respostas que dela obtém evita, também, a alienação 

e a apatia frente às situações emergentes da educação escolarizada e do exercício do 

magistério”.  

 Dessa forma, ao agirmos segundo a reflexão proposta, estamos nos opondo aos 

dilemas que se apresentam ao professor no cotidiano da sala de aula, o que ocasionalmente 

pode representar pontos de conflito e insegurança. 

 Meu interesse pelo uso do computador em sala de aula se deu a partir de cursos de 

curta duração promovidos pela Secretaria de Educação do Amazonas, em parceria com a 

Universidade Federal do Ceará. No entanto, o projeto não caminhou e sobraram apenas 

perspectivas para o uso de uma nova metodologia. Poucas horas de um mini-curso foram o 

suficiente para começar a brotar em mim, a necessidade de colocar em prática uma nova 

postura pedagógica capaz de provocar mudanças também na postura dos meus alunos. 

 Um longo período se passou até que, em 2009, já Professor de Matemática do 

Instituto Federal Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), dialogando com um 

profissional da área de Matemática, com Doutoramento em Informática na Educação, 

recebi muitos incentivos para fazer o mestrado, de tal modo que eu pudesse buscar e 

aprofundar conhecimentos que me levassem ao uso do computador em sala de aula de 

Matemática como mais um aliado no desenvolvimento por novos caminhos metodológicos.  

Assim cheguei ao Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade 

Federal de Ouro Preto, na perspectiva de realização de uma pesquisa que apontasse alguns 

caminhos para essas discussões.  

 

1.3. Apontando caminhos na Educação Matemática 

 

 Inquietações, indagações, desafios, dúvidas, falta de conhecimento, respostas 

evasivas, anos de trabalho na difícil missão de ensinar Matemática básica, insatisfação com 

os resultados, criação do curso de Licenciatura em Matemática na instituição em que 

desempenho minhas atividades didáticas, preocupação com a maneira como o aluno 

compreende e interpreta as informações que recebe; a relação professor / aluno e as 
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condições de trabalho do professor são algumas das fontes motivadoras que me fizeram 

adentrar no mundo da pesquisa. 

 Essa prática docente baseada na experiência dos mais velhos e que, ao longo dos 

anos, vai sendo aprimorada com as críticas recebidas e assim, mesclada com as reflexões 

teóricas, faz-nos pensar em modificação. Do contrário, o professor aceita naturalmente a 

realidade dos fatos de sua escola e deixa de avançar profissionalmente na busca por 

melhorias na sua prática. Zeichner (1993) comentando sobre professores não reflexivos, 

afirma que: 

 

Os professores que não refletem sobre seu ensino aceitam naturalmente a 
realidade cotidiana de suas escolas e concentram seus esforços na procura 

de meios mais eficientes para atingir os seus objetivos e para encontrar 

soluções para problemas que outras pessoas definiram no seu lugar [...] 
Os professores não reflexivos aceitam automaticamente o ponto de vista 

normalmente dominante numa dada situação. (ZEICHNER, 1993, p. 18) 

 

 Com isso, devemos estar atentos para não aceitarmos com passividade certos 

acontecimentos educativos de uma sala de aula, visto que o profissional comprometido 

com um ensino que objetive uma aprendizagem significativa sempre estará atento às 

necessidades de mudanças advindas dessas reflexões. 

 Tomando a Educação Matemática como área comprometida com o ensino e a 

aprendizagem de Matemática e, portanto, com a formação inicial dos profissionais dessa 

disciplina e cujo objeto de estudo consiste nas múltiplas relações e determinações entre 

ensino, aprendizagem e conhecimento matemático, é que proponho desenvolver um 

sistemático trabalho de pesquisa que possa, no futuro, contribuir para a comunidade de 

educadores matemáticos. 

 A literatura nos mostra que a Educação Matemática caracteriza-se como uma área 

de atuação que busca, a partir de referenciais teóricos consolidados, soluções e alternativas 

inovadoras para o ensino de Matemática. Caracteriza-se, segundo Fiorentini e Lorenzato 

(2006, p. 5), como “uma práxis que envolve o domínio do conteúdo específico e o domínio 

de ideias e processos pedagógicos relativos à transmissão / assimilação e/ou à apropriação / 

construção do saber matemático escolar”. 

 A Educação Matemática também pode ser entendida como um meio em que a 

Educação se efetiva, via Matemática e tem por objetivo a formação do cidadão. Tem uma 

natureza interdisciplinar, pois relaciona-se com vários campos do conhecimento, como a 

Psicologia, a Filosofia, a Sociologia, dentre outros.  
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 Portanto, concluímos que a Educação Matemática é uma área de estudos e 

pesquisas que possui sólidas bases na Educação e na Matemática, mas que também está 

contextualizada em ambientes interdisciplinares e que vem ao encontro de meus anseios e 

perspectivas para um repensar do meu fazer profissional. Ela possibilita, cientificamente, 

que se estudem as relações e determinações entre ensino, aprendizagem e conhecimento 

matemático.  

 Nesse sentido, o processo de ensino e aprendizagem não deveria ser tratado “como 

um mero processo de transmissão-recepção de informação, mas como um processo de 

construção cognitiva que é estimulado pela investigação dos alunos” (BORRÕES, 1998,  

p. 1). 

 Dessa forma e para que possamos romper com esta forma tradicional de ensino- 

transmissão-recepção e substituí-la por um processo de construção cognitiva onde haja 

espaço para investigação, a Educação Matemática nos oferece a possibilidade de 

desenvolvermos, testarmos e divulgarmos métodos inovadores para o ensino de 

Matemática bem como, na medida do possível, provocar mudanças nas atitudes dos alunos 

e dos professores (FOSSA e MENDES, 1998). Esses autores destacam algumas tendências 

e diretrizes atuais da Educação Matemática e nos apegaremos àquela que será objeto de 

nossa pesquisa: o uso de computadores no ensino da Matemática. 

 Para fortalecermos nossa crença de que o uso da tecnologia informática pode ser o 

início das necessárias mudanças nas práticas escolares, especialmente no contexto da 

Educação Matemática, trazemos algumas reflexões. 

 Por exemplo, PONTE (1986) há mais de duas décadas, já afirmava que o 

computador, pelas suas potencialidades em nível de cálculo, visualização, modelação e 

geração de micro mundos era o instrumento mais poderoso que os educadores matemáticos 

dispunham para proporcionar experiências que estimulassem o gosto e o prazer da criação 

matemática aos seus alunos. 

 Também BORBA (1999), há pouco mais de uma década, ressaltava a relação entre 

mídias e mudanças: 

 
As mídias, vistas como técnicas permitem que “mudanças ou progresso 
do conhecimento” sejam vistos como mudanças paradigmáticas 

impregnadas de diferentes técnicas desenvolvidas ao longo da história. É 

neste sentido que no atual momento da educação matemática devemos 
testar essas metáforas teóricas geradas por diferentes pesquisas para que 

consigamos desenvolver novas práticas pedagógicas que permitam que 

mais estudantes tenham acesso a estudar matemática e a resolver 

problemas que sejam relevantes para sistemas seres humanos-
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computadores, que sejam estes problemas propostos pelo professor como 

no caso da experimentação, quer desenvolvido pelos próprios estudantes, 

como no caso da modelagem. (BORBA, 1999, p. 24) 

 

 Ainda nessa perspectiva, Penteado (1999) destaca a possibilidade de uma alteração 

na prática pedagógica do professor: 

 
A introdução do computador na escola altera os padrões nos quais o 
professor usualmente desenvolve sua prática. São alterações no âmbito 

das emoções, das relações e condições de trabalho, da dinâmica da aula, 

da reorganização do currículo, entre outras. Ao trazer o computador para 

a sala de aula, o professor passa a contar não só com mais um recurso 
para a realização das tarefas, mas também abre um novo canal de 

comunicação com os alunos. (PENTEADO, 1999, p. 298) 

 

 Por outro lado, Gravina e Santarosa (1998) nos lembram a importância de 

privilegiarmos as ações dos alunos quando do trabalho em ambientes informatizados: 

 
Atualmente, já dispomos de ambientes informatizados de grande 

potencial para processos de ensino e aprendizagem que privilegiem as 
ações dos alunos. São programas onde os alunos podem modelar, analisar 

simulações, fazer experimentos, conjeturar. Nestes ambientes os alunos 

expressam, confrontam e refinam suas ideias, de forma ativa. E mais, o 
computador permite criar um novo tipo de objeto – os objetos concreto-

abstratos: concretos por se tratarem de realizações feitas a partir de 

construções mentais [...]. É a possibilidade de mudar os limites entre o 
concreto e o formal. (GRAVINA e SANTAROSA, 1998, p. 9) 

 

 Essas colocações nos enchem de coragem e estímulo e, acima de tudo, sinalizam de 

forma contundente o quanto a informática aplicada à educação, especialmente o uso do 

computador para se ensinar Matemática, pode favorecer as ações e as experiências dos 

alunos. 

 Por acreditar na possibilidade e na viabilidade do uso de novas metodologias 

capazes de transformar o ensino de Matemática, de forma a valorizar as construções e 

reflexões dos estudantes, torná-los ativos, participativos, capazes de reconhecerem o 

conhecimento matemático como uma importante forma de linguagem que aponte melhores 

possibilidades práticas no decorrer de sua vida, é que me proponho a realizar este 

empreendimento com o intuito de vir a ser, no futuro, uma porta aberta para que 

Professores de Matemática possam usá-lo, aprofundá-lo e até melhorá-lo para que a sala de 

aula venha, de fato, despertar nos nossos alunos o gosto pela aprendizagem significativa de 

conteúdos matemáticos.  
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 Por acreditar  na importância de um ensino de Matemática voltado também para o 

cotidiano das pessoas, não podemos nos esquecer que: 

 
A Matemática, por sua universalidade de quantificação e expressão como 

linguagem, portanto, ocupa uma posição singular [...] Possivelmente, não 

existe nenhuma atividade da vida contemporânea, da música à 
informática, do comércio à meteorologia, da medicina à cartografia, das 

engenharias às comunicações, em que a Matemática não compareça, de 

maneira insubstituível, para codificar, ordenar, quantificar e interpretar 

compassos, taxas, dosagens, coordenadas, tensões. (BRASIL, 1999,       
p. 211) 

 

 Assim, acreditamos na possibilidade de se criar um ambiente capaz de proporcionar 

aos estudantes algumas experiências matemáticas, que sejam frutos de sua experiência, de 

sua interpretação, de suas conjecturas, de sua abstração, de sua generalização 

 É parte integrante desta pesquisa a criação de atividades que sejam capazes de 

desafiar a capacidade cognitiva dos estudantes, possibilitando-lhes tornarem autores de 

descobertas que dão sentido ao conhecimento matemático. Trabalharemos com tarefas que 

façam o estudante explorar, observar relações, descobrir e levantar conjecturas e 

conseqüentemente sistematizá-las.  

 Optaremos por elaboração de tarefas do tipo exploratórias, inicialmente mais 

dirigida, mais estruturada, numa tentativa de permitir que o aluno não acostumado com 

esta postura mais ativa em sala de aula, seja capaz de se motivar para o desenvolvimento 

de uma atividade mais autônoma.  

 Como alternativa metodológica para o desenvolvimento de nossa pesquisa, faremos 

uso do computador com um software dinâmico, pois, conforme nossas concepções 

baseadas em D’Ambrosio (1989), o desafio será o de formarmos um “novo aluno”, 

preparado para agir e decidir os rumos de sua aprendizagem e, por isso, precisamos romper 

com o modelo que privilegia um saber pronto e acabado e que estabelece uma relação 

hierarquizada entre professor e aluno.   

 Partindo dessas premissas, proponho no presente trabalho como metodologia de 

ensino para a aprendizagem, o uso do computador mediado por um software. Para dar 

sentido a esse projeto, escolhemos dentro da Matemática, a Geometria Analítica Plana, 

pela sua importância tanto do ponto de vista prático, quanto no aspecto instrumental na 

organização do pensamento lógico-dedutivo. 

 Apresento, agora, um pouco mais da pesquisa. Vale ressaltar que um detalhamento 

maior será feito oportunamente, quando a pesquisa for apresentada em seu contexto. 
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1.4. Apresentando nossa pesquisa 

 

 A partir de todos os questionamentos levantados acima, chegamos à seguinte             

problematização: o ensino de Geometria Analítica Plana tem se caracterizado por uma 

abordagem algébrica que privilegia a memorização de equações desprovida de significado 

sem, entretanto, explorar conceitos, propriedades e aplicações. Com a utilização de 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática, poderemos 

modificar esse cenário? 

 

1.4.1. Questão de Investigação 

 

 Dessa problematização, elaboramos a seguinte questão de investigação que irá 

nortear nossa dissertação de mestrado:  

 

 Como se constitui / se caracteriza um ambiente de aprendizagem e exploração 

dos conceitos de Retas, Circunferências e Cônicas utilizando TICEM no curso de 

Licenciatura em Matemática? 

 

 Essa questão enquadra-se nas linhas de pesquisa Ensino de Geometria Analítica 

Plana e Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação Matemática, 

desenvolvidas na Linha 1: Educação Matemática Superior, Informática Educacional e 

Modelagem Matemática do Mestrado Profissional de Educação Matemática da 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

1.4.2. Objetivos / Tarefas  

 

- Apresentar / discutir o Ensino de Geometria Analítica Plana na perspectiva da Educação 

Matemática nos Ensinos Médio e Superior; 

 

- Elaborar, implementar e avaliar atividades exploratórias utilizando TICEM relacionadas a 

diversos conteúdos de Retas, Circunferências e Cônicas trabalhados em Geometria 

Analítica Plana; 
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- Desenvolver as atividades com alunos da disciplina Geometria Analítica Plana, 

matriculados no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Ouro 

Preto; 

 

- Identificar as contribuições do desenvolvimento das atividades para o ensino e a 

aprendizagem de Geometria Analítica Plana. 

 

1.4.3. Metodologia de Pesquisa 

 

- Pesquisa Teórico-Bibliográfica sobre Tecnologias da Informação e Comunicação na 

Educação Matemática e Ensino de Geometria Analítica Plana; 

 

- Pesquisa de Campo com alunos de Licenciatura em Matemática da UFOP, matriculados 

na disciplina MTM 244 – Geometria Analítica Plana, no 1º semestre letivo de 2011, a 

partir da elaboração e desenvolvimento de atividades exploratórias utilizando o GeoGebra, 

relacionadas a diversos conteúdos de Retas, Circunferências e Cônicas. 

 

1.5. Estrutura da dissertação 

 

 Após este Capítulo 1, no qual apresentamos as ideias iniciais do nosso trabalho, 

caminharemos para o Capítulo 2, no qual teceremos algumas considerações sobre a 

utilização de TICEM. 

Na sequência, o Capítulo 3 apresenta diversas pesquisas relacionadas ao ensino de 

Geometria, em geral, e ainda ao ensino de Geometria Analítica Plana e à utilização de 

TICEM nesse ensino. 

 No Capítulo 4, apresentamos nossa pesquisa em seu contexto, além de um 

detalhamento da metodologia e dos instrumentos de pesquisa, caracterizando basicamente, 

seus aspectos qualitativos. 

 Já no Capítulo 5, apresentamos mais detalhadamente e analisamos as atividades 

exploratórias realizadas com os participantes de nossa pesquisa, elaborando, para tal, 

algumas categorias / eixos emergentes de nossa pesquisa. 

Finalmente, apresentamos as Considerações finais nas quais intentamos elaborar 

um conjunto de respostas à nossa questão central de investigação e retomar algumas 

discussões travadas ao longo de todo o texto. 
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Capítulo 2 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO E NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Toda a aprendizagem depende fundamentalmente de ações 

coordenadas do sujeito, quer sejam de caráter concreto ou caráter 

abstrato. 

Piaget 

 

 Neste capítulo, teceremos algumas considerações sobre a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática – TICEM, buscando 

suas relações com a Educação, em geral e, mais especificamente, com a Educação 

Matemática. 

 

2.1. Informática e Educação: algumas relações possíveis 

 

 O clamor de estudiosos por mudanças e inovações curriculares no campo da 

Educação Matemática e da Informática Educativa não é recente. Bairral (2009) afirma que, 

em 1993, Seymour Papert já havia alertado que mudanças epistemológicas e tecnológicas 

seriam necessárias para a inserção da informática na escola. Outro pesquisador citado por 

Bairral (2009), um importante educador catalão, Claudi Alsina, sinalizava que as mudanças 

sociais, a globalização, o impacto tecnológico, a luta pela qualidade educativa e o 

compromisso social apresentavam novas direções para a educação, em geral, e também 

para a Educação Matemática. Estamos em 2011 e o quadro não é muito animador. 

Percebemos que a utilização das TICEM “em aulas de Matemática ainda tem sido pouco 

implementada e suas possibilidades formativas muito pouco conhecidas pelos educadores” 

(BAIRRAL, 2009, p. 17). 

 Nos últimos anos, tem se falado muito no uso do computador no âmbito escolar 

para fins educacionais, porém, em alguns casos, há relatos de que essa inserção na maioria 

das vezes é feita de uma forma desarticulada, sem um bom planejamento e com falta de 

preparo, principalmente dos professores (SOUZA, 2001) para usar a contento e desfrutar 
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do potencial que essa ferramenta pode trazer para o processo de ensino para a 

aprendizagem. Souza (2001) afirma que: 

 

O computador vem chegando à escola através de contextos e objetivos 

diferenciados, ou seja, ora para servir de instrumento de apoio aos 

trabalhos burocráticos, ora para ministrar cursos de informática, ora para 
pesquisas individualizadas, dentre outros. (SOUZA, 2001, p. 68) 

 

 Para que possamos compreender melhor as diferentes formas de como o 

computador tem chegado à escola e qual delas melhor caracteriza a Informática Educativa, 

apresentamos uma classificação feita por Borges Neto (1999)  sobre essa iniciação e seus 

diferentes usos: 

 

- A Informática Aplicada à Educação caracteriza-se pelo uso do computador em trabalhos 

burocráticos da escola, como, por exemplo, controle de matrícula, de notas, folha de 

pagamento, tabelas, digitação de ofícios, relatórios e outros documentos internos da escola; 

 

- A Informática na Educação corresponde ao uso do computador através de softwares de 

apoio e suporte à educação como tutoriais, livros multimídias, buscas na internet e o uso de 

outros aplicativos, em geral. Nesse estágio, geralmente o aluno vai ao laboratório para aula 

de reforço ou para praticar atividades de Informática Básica que, na maioria das vezes, não 

apresentam nenhum vínculo com os conhecimentos trabalhados em sala de aula; 

 

- A Informática Educacional indica o uso do computador como ferramenta auxiliar na 

resolução de problemas. Nesse estágio, as atividades desenvolvidas no laboratório são 

resultantes ou interligadas a projetos. Os alunos podem fazer uso dos recursos informáticos 

disponíveis. Aqui, eles executam as atividades, trabalhando sozinhos no computador ou 

com o auxílio de um professor ou monitor de informática. Assim, por mais bem planejadas 

que sejam as atividades geradas pelos projetos, a aprendizagem dos conteúdos acaba não se 

processando de maneira ideal, pois não há intervenções do professor especialista 

(Português, Matemática, História, etc.) para conduzir a aprendizagem; 

 

- A Informática Educativa se caracteriza pelo uso pleno da Informática como um 

instrumento a mais para o professor utilizar em suas aulas. Aqui, o professor especialista 

deve utilizar os recursos informáticos disponíveis, explorando as potencialidades 
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oferecidas pelo computador e pelos softwares, aproveitando o máximo possível suas 

capacidades para simular, praticar ou evidenciar situações, geralmente, de impossível 

apreensão desta maneira por outras mídias. Nesse modelo, a informática exerce o papel de 

agente colaborador e meio didático na propagação do conhecimento, posta à disposição da 

educação, através do qual o professor interage com seus alunos na construção do 

conhecimento objetivado. 

 

 Como podemos perceber, segundo a classificação dada pelo autor, a informática 

poderá ser utilizada na escola através de concepções diferenciadas em vários tipos de 

atividades. Todavia entendemos que a Informática Educativa deve ser considerada como 

prioritária entre as modalidades citadas, pois, a partir dela, acreditamos que possam ocorrer 

as contribuições mais significativas para a construção do conhecimento por parte dos 

alunos. 

 Portanto, para inserir o computador em seu ambiente, na perspectiva dada acima, a 

escola terá de repensar toda sua estrutura e, de maneira inequívoca, terá de buscar novos 

paradigmas educacionais o que, convenhamos, não é uma tarefa tão simples assim uma vez 

que os sujeitos envolvidos no trabalho de sala de aula vêm de uma cultura tradicional de 

ensino.  

 Souza (2001) ressalta que a inserção da informática para fins educativos deverá ser 

inserida através de um projeto pedagógico resultante de discussões com os segmentos 

escolares envolvidos: professores, diretores, funcionários, alunos, pais e representantes da 

comunidade universitária. 

 Entretanto, não basta querer inserir a informática para fins educativos na escola. É 

necessário que o professor esteja preparado para assumir essa responsabilidade. No 

entanto, pesquisas e publicações na área educacional mostram uma falta de conhecimento 

dos professores para um melhor uso pedagógico dessas tecnologias. 

Belloni (2001) enfatiza a realidade de perplexidade e o despreparo dos professores na 

escola, frente às mudanças trazidas pelas tecnologias da informação e comunicação. 

Também Kenski (2007) afirma: 

 

A análise de vários casos já relatados em pesquisas e publicações na área 
da educação mostra alguns problemas recorrentes, que estão na base de 

muitos fracassos no uso de tecnologias mais atuais na educação. O 

primeiro deles é a falta de conhecimentos dos professores para o melhor 
uso das tecnologias, seja ela nova ou velha. Na verdade, os professores 

não são formados para o uso pedagógico das tecnologias, sobretudo as 
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TIC. [...] na maioria das vezes esses profissionais de ensino estão 

preocupados em usar as tecnologias que têm a sua disposição para 

“passar o conteúdo”, sem se preocupar com o aluno, aquele que precisa 
aprender. (KENSKI, 2007, p. 57)   

  

 Segundo nosso entendimento, a utilização das tecnologias, em especial o 

computador como ferramenta pedagógica, exige das instituições de ensino e, 

principalmente, dos professores que delas querem fazer uso, posturas que desafiem 

constantemente seus alunos e uma conscientização profissional para o desempenho da 

função com qualidade, pois um dos desafios será também o da formação de cidadãos aptos 

na utilização da tecnologia no seu cotidiano, de forma crítica e criativa.    

 Pesquisas indicam que o uso do computador pode ser um grande aliado para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, viabilizando a realização de novos tipos de 

atividades e de novas formas de pensar e agir (BALACHEFF e KAPUT, 1996). Também 

Borba (2004) contribui para cristalizar esta ideia ao afirmar que: 

 

O conhecimento não é produzido somente por humanos, mas também por 

atores não humanos. As tecnologias são produtos humanos, e são 

impregnadas de humanidade, e reciprocamente o ser humano é 
impregnado de tecnologia. Neste sentido, o conhecimento produzido é 

condicionado pelas tecnologias. (BORBA, 2004, p. 305) 

 

 O Professor de Matemática que desejar usar as tecnologias como uma mídia de 

apoio ao  ensino para a aprendizagem, deverá repensar sua visão de Matemática e o seu 

papel de educador, pois, a “Matemática é chamada a dar uma contribuição essencial para 

aprender a interrogar, conjecturar, descobrir e argumentar, raciocinando sobre objetos 

abstratos e relacionando-os com a realidade física e social” (SOARES, 2009, p. 39).  

 É claro que o uso das tecnologias não será a “salvação” para os problemas do 

ensino para a aprendizagem da Matemática, pois “se ensinar dependesse só de tecnologia, 

já teríamos achado as melhores soluções há muito tempo” (MORAN, 2000, p. 12). Mesmo 

assim, o professor, de modo geral, tem demorado a perceber a importância desse 

instrumental como ferramenta auxiliar ao seu trabalho.  

 Explorar bem todo esse imenso potencial gerado pelas possibilidades de uso 

educativo de tecnologias nas situações de ensino e aprendizagem pode trazer contribuições 

tanto para os estudantes quanto para os professores. Algumas delas foram apresentadas 

com mais detalhes em Grégoire e outros (1996, p. 1): 
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- Esses recursos estimulam os estudantes a desenvolverem habilidades intelectuais; 

 

- Muitos estudantes mostram mais interesse em aprender e se concentram mais; 

 

- As tecnologias estimulam a busca de mais informação sobre um assunto e de um maior 

número de relações entre as informações; 

 

- O uso das tecnologias promove cooperação entre estudantes; 

 

- Por meio das tecnologias, os professores obtêm rapidamente informação sobre recursos 

instrucionais; 

 

- Se o potencial das tecnologias estiver sendo explorado, o professor interage com os 

alunos mais do que nas aulas tradicionais; 

 

- Professores começam a ver o conhecimento cada vez mais como um processo contínuo 

de pesquisa; 

 

- Por possibilitar rever os caminhos de aprendizagem percorridos pelo aluno, as 

tecnologias facilitam a detecção pelos professores dos pontos fortes, assim como das 

dificuldades específicas de aprendizagem que o aluno demonstrou. 

 

 No entanto, apesar de todas as possibilidades acima citadas, Alves (2010) afirma 

que: 

 

Alguns estudos mostram que usar o computador como um mecanismo 
que proporcione ao aluno a possibilidade de construir seu conhecimento – 

e não só receber a informação pronta e acabada vem gerando desafios 

para que esse aparato do cenário educacional não se torne mais uma 

ferramenta para incrementar o ensino tradicional. (ALVES, 2010, p. 17) 

  

Percebemos na afirmação do pesquisador,  quão é importante a preparação técnica e 

pedagógica do professor que quiser usufruir das possibilidades do uso do computador 

como ferramenta que auxilie o aluno na construção de um conhecimento. 
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 Mesmo o professor preparado a utilizar o computador para a construção do 

conhecimento será obrigado a se questionar constantemente, pois geralmente estará diante 

de um equipamento cujos recursos não conseguirá dominar por completo e mais, como 

Almeida (2000) afirma: 

 

A preparação do professor que vai usar o computador com seus alunos 
deve ser um processo que o mobilize e o prepare para incitar seus 

educandos a: aprender a aprender; ter autonomia para selecionar as 

informações pertinentes à sua ação; refletir sobre uma situação-problema; 
escolher a alternativa adequada de atuação para resolver o problema; 

refletir sobre os resultados obtidos; depurar seus procedimentos, 

reformulando suas ações; buscar compreender os conceitos envolvidos; 

ou levantar e testar outras hipóteses. (ALMEIDA, 2000, p. 46) 

 

  Valente (1999) também defende a ideia de que a utilização do computador, na 

perspectiva de se criar um ambiente de aprendizagem, apresenta enormes desafios: 

 

Primeiro implica em entender o computador como uma nova maneira de 

apresentar o conhecimento, provocando um redimensionamento dos 

conceitos já conhecidos e possibilitando a busca e compreensão de novas 
ideias e valores. Usá-los com essa finalidade requer a análise cuidadosa 

do que significa ensinar e aprender, bem como demanda rever o papel do 

professor nesse contexto. (VALENTE, 1999, p. 3) 

 

 Acreditamos  que, nesse novo ambiente de aprendizagem, a concepção pedagógica 

a ser privilegiada deve ser aquela que coloca o aprendiz no centro do processo de ensino e 

aprendizagem e o professor, como mediador dessa relação (D’AMBROSIO, 1989). 

 Em nosso entendimento, as TICEM podem contribuir também para modificar a 

forma de comunicação cristalizada nas escolas, ao viabilizar a interação entre seres 

humanos. Assim, “potencia novas oportunidades de comunicação” (PONTE, 2000,      p. 

68). 

 Sem dúvida, um dos grandes desafios é entender que as mudanças educacionais 

advindas com a inserção das TICEM é um processo lento, que não acontece 

instantaneamente. É importante ressaltar que o professor tem papel fundamental nesse 

processo, pois a maioria das mudanças acontece dentro da sala de aula, sob sua orientação. 

Logo, é imprescindível que o professor participe ativamente do planejamento da 

implementação das mudanças e que estas tenham sentido para ele.  

 Reforçando este raciocínio, Zullatto (2002) apresenta pesquisas mostrando que, 

quando essas mudanças se iniciam com pessoas que não fazem parte do cotidiano escolar 
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do professor, como pesquisadores universitários, por exemplo, em que as atividades são 

preparadas por esses pesquisadores e aplicadas pelo professor, as transformações não são 

satisfatórias, pois os professores não se apropriam das atividades, não se sentindo seguros 

em utilizá-las. Para a pesquisadora, é preciso, portanto, que esses professores tenham 

autonomia para criar e aplicar tais atividades. Em consonância com as ideias da 

pesquisadora e reforçando suas argumentações, Nóvoa (1995, p. 30), afirma: “É preciso 

fazer um esforço de troca e de partilha de experiências de formação, realizadas pelas 

escolas e pelas instituições de Ensino Superior, criando progressivamente uma nova cultura 

de formação de professores”. 

 Como podemos perceber, não basta que o educador participe de encontros 

esporádicos para colocar em dia sua formação. É necessário que se crie uma cultura de 

participação em eventos dessa natureza. 

 Quando a escola e os professores decidem por fazer uso de tecnologias e incorporá-

las à sua prática pedagógica, é necessário que se fique atento às armadilhas a que estão 

sujeitos, pois, corre-se o risco de se juntar a Informática com a Educação sem o devido 

preparo do seu corpo docente, pois como afirma Almeida (2000, p. 37): “Não se trata de 

uma junção da Informática com a Educação, mas sim de integrá-las entre si e à prática 

pedagógica, o que implica um processo de preparação contínua do professor e de mudança 

da escola”. 

 Nesse sentido, ao se discutir as implicações para a prática docente, causadas pela 

inserção das tecnologias em sala de aula, Penteado (2000) afirma que, quando o professor 

opta por fazer uso de Tecnologias Informáticas, ele está, na verdade, saindo de uma zona 

de conforto e entrando numa zona de risco. 

 É evidente que a partir dessa decisão do professor, o controle em relação ao saber e 

ao desenvolvimento da aula, por exemplo, que antes o professor sentia possuir, passa a não 

ser constante, e isso ocorre usualmente por conta dos problemas técnicos e da variedade de 

caminhos que os alunos podem seguir. Além disso, surgem freqüentemente dúvidas que o 

professor não saberá responder de prontidão e que muitas vezes o obrigará a dizer “não 

sei”, o que na maioria das vezes não era comum em seu cotidiano (PENTEADO, 2000). 

 Ainda como consequência dessa tomada de decisão em favor do uso de tecnologias 

na sala de aula, será possível perceber que as relações de poder serão afetadas, pois o 

conhecimento que antes estava quase que exclusivamente nas mãos do professor, pode 

passar a ser do domínio dos alunos em alguns momentos.  



33 

 Por vezes, os alunos “saberão mais” sobre o computador do que o professor, um 

fato que necessariamente deverá ser reconhecido, pelo educador, pois, como afirma 

Penteado (2000, p. 31): “O poder legitimado pelo domínio da informação não está apenas 

nas mãos do professor: os alunos conquistam espaços cada vez maiores no processo de 

negociação na sala de aula”. 

 Em contrapartida, o papel do professor ganha novas perspectivas, pois como 

categoricamente afirma Almeida (2000):  

 

Cabe ao professor promover a aprendizagem do aluno para que este possa 

construir conhecimento dentro de um ambiente que o desafie e o motive 

para a exploração, a reflexão, a depuração (alteração) de idéias e a 
descoberta. (ALMEIDA, 2000, p. 77)      

 

  Esse direcionamento dado ao uso de computadores em sala de aula remete-nos, 

segundo Alves (2010, p. 20), à abordagem construcionista. Segundo Valente (1994), nessa 

perspectiva: 

 

O uso do computador como uma ferramenta educacional requer dos 

estudantes muito mais envolvimento (é o caso da simulação, modelagem, 

programação). Novas tecnologias têm sido “acopladas” ao computador 
propriamente dito amplificando seu poder de constituir ambientes de 

aprendizado. (VALENTE, 1994, p. 84) 

 

 Ainda nessa abordagem, o computador passa a ser uma ferramenta comandada pelo 

aluno, permitindo assim que este construa seu próprio conhecimento de forma ativa, 

interagindo com as respostas do computador, do professor e dos colegas. Esse cenário, 

segundo Alves (2010, p. 21), provoca uma quebra de paradigma pela mudança de postura 

do aluno, no sentido de que ele deixa de ser um receptor de informação (postura passiva) e 

passa a ser um agente do seu processo de aprendizagem (postura ativa).  

 Num certo sentido, convalidando esse raciocínio, Almeida (2000) afirma que, ao se 

trabalhar sob a ótica de uma aprendizagem ativa, a interação estabelecida entre as ações 

dos alunos e as respostas do computador: 

 

[...] promove a participação ativa dos alunos. Ele se torna autor e 
condutor do processo de aprendizagem, que pode ser compartilhada com 

o professor e com os demais colegas, pois o resultado está explicitamente 

descrito e facilmente visível na tela do computador ou disponível na área 
da rede que interliga os computadores. (ALMEIDA, 2000, p. 35) 
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 É justamente nesse cenário que o professor passa a ser o facilitador da 

aprendizagem, aquele que oportuniza ao seu aluno a construção de forma mais ativa do seu 

próprio conhecimento, ideia esta que pode ser corroborada pela seguinte afirmação de 

Almeida (2000):  

 

A atitude do professor não apenas promove a interação do sujeito com a 
máquina, mas, sobretudo, possibilita a aprendizagem ativa, ou seja, 

permite ao sujeito criar modelos a partir de experiências anteriores, 

associando o novo com o velho... (ALMEIDA, 2000, p. 34) 

  

 O professor que outrora trabalhava no paradigma de formalização-exercícios é 

convidado a realizar suas atividades de forma que o aprendizado agora se dá pela interação 

professor-aluno-computador-conhecimento possibilitando uma aprendizagem ativa, além 

de desenvolver reflexões que levem à compreensão e à formalização dos conceitos 

trabalhados nos softwares. 

 Ao finalizarmos essas considerações, queremos deixar claro que mais difícil do que 

equipar escolas com computadores é a tarefa de mudar concepções do ensinar e do 

aprender.  

 Formar profissionais aptos e dispostos a estar em constante aprendizagem é algo da 

maior importância para as instituições de ensino, muito mais, quando falamos em formação 

de professores, visto que estes são formadores de novos cidadãos.  

 A prática educativa mediada por um software, quando muito bem trabalhada e 

explorada de forma inteligente, pode ser capaz de motivar nossos alunos, desafiá-los e 

transformá-los em cidadãos reflexivos que, afinal de contas, é o que se propõe uma 

Educação Matemática que privilegia a formação do ser humano.  

 

2.2. Utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação: abordagens 

   

 Segundo Alves (2010, p. 19), dentre as diversas perspectivas de utilização de 

tecnologias no ensino e aprendizagem, podemos destacar duas abordagens clássicas: a 

instrucionista e a construcionista. Em ambas, os elementos básicos envolvidos nas 

atividades são o professor, o aluno e o software. 

 Como destacam Valente (1999) e Almeida (2000), o uso de computadores na escola 

fez com que esses equipamentos fossem vistos, inicialmente, como uma máquina de 

ensinar, cujo objetivo era a simples transmissão de informação para o aluno. Desta forma, 
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essa abordagem traz consigo a concepção de que o computador pode ser visto como uma 

máquina de fornecimento de “instruções”. 

 Portanto, nesta perspectiva as TICEM são inseridas no contexto de sala de aula sem 

maiores questionamentos a respeito de suas contribuições para uma aprendizagem que vise 

a compreensão de significados, contribuindo desta forma para que seu uso seja visto como 

mais uma mídia entre as disponíveis, em nada mudando a maneira de ensinar do chamado 

método tradicional, a não ser, segundo Almeida (2000, p. 25), a forma de transmitir essa 

informação, “que se dá por meio de programas do tipo CAI (Instrução Auxiliada por 

Computador) ou ICAI (Instrução Inteligente Auxiliada por Computador)”. 

 Tal como já nos expressamos anteriormente, acreditamos que o uso das TICEM 

deve ser feita de maneira criativa, instigante e que possibilite a criação de um ambiente 

propício ao desenvolvimento da criatividade, da autonomia e da reflexão dos 

questionamentos, levando o estudante a formalizar conjecturas nas suas discussões. Esse 

direcionamento dado ao uso de computadores em sala de aula remete-nos à abordagem 

construcionista. 

 O Construcionismo, teoria de aprendizagem iniciada entre os anos de 1970 e 1980 

pelo matemático sul africano Seymour Papert, sugeria inicialmente a criação de ambientes 

de aprendizagem que pudessem facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo 

por meio da interação deste com o computador. Papert (2003) define o Construcionismo 

como sendo a aprendizagem por descoberta, na qual o foco principal do processo educativo 

consiste em trabalhar com as ideias dos indivíduos e destaca  a importância de se 

enriquecer os ambientes de aprendizagem onde os sujeitos estarão interagindo. 

Almeida (2000) com propriedade nos lembra que, com a utilização das tecnologias 

na prática pedagógica, segundo a visão construcionista, o que se busca é: 

 

Uma transformação educacional, o que significa uma mudança de 

paradigma, que favoreça a formação de cidadãos mais críticos, com 

autonomia para construir o próprio conhecimento. E que, assim, possam 

participar da construção de uma sociedade mais justa, com qualidade de 
vida mais igualitária. O uso dos computadores em Educação pode 

potencializar tais mudanças. (ALMEIDA, 2000, p. 21) 

 

 Em nosso entendimento, acreditamos que as duas concepções, instrucionista e 

construcionista, podem se complementar no contexto do ensino e aprendizagem de 

Matemática. Alves (2010, p. 22) nos lembra que, quando utilizamos as TICEM no ensino 

de alguns conteúdos matemáticos nucleares: “É necessário que se faça uma abordagem 
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inicial mais instrucionista para que, a partir daí, os alunos possam manifestar uma postura 

construcionista do seu conhecimento, formando opiniões e testando suas conjecturas”. 

 No presente estudo, adotaremos a perspectiva construcionista definida por Papert 

(2003) como sendo uma proposta de utilização do computador no ambiente de 

aprendizagem como um instrumento para a construção do conhecimento e para o 

desenvolvimento do indivíduo. Corroborando com essa perspectiva, também nos 

valeremos de Valente (1993) ao acrescentar que a ênfase do fazer pedagógico deve estar 

centrada na aprendizagem e não no ensino, ou seja, no aluno.  

     

2.3. Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática 

 

 A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação 

Matemática vem aos poucos se firmando como uma das áreas mais ativas e relevantes 

nessa área de pesquisa. A disponibilidade de recursos como internet e softwares 

educacionais trabalhados de forma planejada, bem orientada, é capaz de abrir um leque de 

possibilidades didáticas, modificando inclusive as relações entre professor e aluno. 

Segundo D’Ambrósio e Barros (1990), essas mudanças causam grandes impactos na 

sociedade, gerando reflexos conceituais e curriculares na Educação Básica e na Educação 

Superior. 

 Uma boa evidência para que se faça uso das TICEM nas salas de aula de 

Matemática, a partir de um novo redirecionamento e numa outra perspectiva curricular, 

encontramos nos PCN’s (2000) quando descrevem: 

 

Esse impacto da tecnologia, cujo instrumento mais relevante é hoje o 

computador, exigirá do ensino de Matemática um redirecionamento sob 
uma perspectiva curricular que favoreça o desenvolvimento de 

habilidades e procedimentos com os quais o indivíduo possa se 

reconhecer e se orientar nesse mundo do conhecimento em constante 
movimento. (BRASIL, 2000, p. 41) 

   

 As mudanças decorrentes no cenário educacional com o advento desse “novo ator”, 

o computador, seja na sala de aula, seja em laboratórios, se caracterizam como mudanças 

curriculares no papel do professor, na postura do aluno perante a construção de seu 

conhecimento e na relação professor-aluno. Essas são preocupações ressaltadas por 

Valente (1999): 
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Finalmente, a implantação da informática, como auxiliar do processo de 

construção do conhecimento implica mudanças na escola que vão além 

da formação do professor. É necessário que todos os segmentos da escola 
– alunos, professores, administradores e comunidades de pais – estejam 

preparados e suportem as mudanças educacionais necessárias para a 

formação de um novo profissional. (VALENTE, 1999, p. 4) 

                                                                                                                                                                     

 Nesta mesma linha de raciocínio, encontramos Borba (1999) que também destaca 

essas mudanças no cenário educacional como uma de suas principais preocupações em 

relação à presença do computador e demais mídias na sala de aula: 

 

A introdução das novas tecnologias – computadores, calculadoras 

gráficas e interfaces que se modificam a cada dia – tem levantado 

diversas questões. Dentre elas destaco as preocupações relativas às 

mudanças curriculares, às novas dinâmicas da sala de aula, ao “novo” 
papel do professor e ao papel do computador nesta sala de aula. 

(BORBA, 1999, p. 285) 

 

 Já as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) determinam 

para a Educação Matemática e os recursos tecnológicos, uma relação de reciprocidade. A 

Matemática deve contribuir para o entendimento e apropriação das tecnologias digitais, 

assim como esta deve ser ferramenta para o entendimento da Matemática. Quanto à 

contextualização sócio-cultural, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006) assim se reportam: 

 

A Matemática deve acompanhar criticamente o desenvolvimento 
tecnológico contemporâneo, tomando contato com os avanços das novas 

tecnologias nas diferentes áreas do conhecimento para se posicionar 

frente às questões de nossa realidade. (BRASIL, 2006, p. 118) 

   

 Na Educação Matemática, pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de se 

analisar as implicações da inserção dos computadores no ensino. Gonçalves (2000) 

analisou a produção científica brasileira compreendida entre o período de 1977 a 1997 e 

Allevato (2005) nos assegura que estas pesquisas apontam para uma mudança gradual no 

que diz respeito ao uso, especificamente do computador no ensino de Matemática.  

Allevato (2005) também relata que as observações, feitas nesses estudos geralmente 

indicam que:  

 

O comportamento dos estudantes que usam essa tecnologia informática 
os conduz a modos de pensar e de construir conhecimento que são típicos 

do ambiente informático e, por vezes, favoráveis à aprendizagem de 
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conteúdos ou à compreensão de conceitos matemáticos. Tais pesquisas 

destacam aspectos como o uso regular de representações múltiplas, a 

construção do conhecimento como rede de significados, as discussões 
desses significados com os colegas e com o professor, entre outros. 

(ALLEVATO, 2005, p. 73) 

 

 Ao empreender atividades de ensino com os computadores, Allevato (2005, p. 74) 

afirma que “é preciso tentar compreender o papel desse recurso nos ambientes em que se 

insere e qual é a sua relação com a atividade humana”. A autora relata que alguns trabalhos 

já realizados, em especial no GPIMEM (Grupo de Pesquisa em Informática e outras mídias 

e Educação Matemática – UNESP – Rio Claro), abordam as diferentes perspectivas 

psicológicas que podem emergir dessa relação e, fundamentando-se nas compreensões de 

Tikhomirov (1981), consideram três teorias para caracterizar a relação “ser-humano-

computador”: a teoria da substituição, a teoria de suplementação e a teoria de 

reorganização (BORBA, 1999; VILLARREAL, 1999; BORBA e PENTEADO, 2001; 

BENEDETTI, 2003). 

 Segundo Allevato (2005): 

 

Na teoria da substituição, o computador substitui o homem em todo o 

tipo de trabalho intelectual. Essa teoria baseia-se na suposição de que os 
problemas que o homem resolve também podem ser resolvidos pelo 

computador. Na teoria da suplementação, o computador é um recurso que 

incrementa o volume e a velocidade de processamento humano da 

informação, não como mediador, mas constituindo-se numa extensão 
quantitativa da atividade humana. Já na teoria da reorganização, a 

estrutura da atividade intelectual é modificada pelo uso do computador, 

modificando os processos de criação, de busca e armazenamento de 
informações. (ALLEVATO, 2005, p. 74) 

 

 No entanto, a pesquisadora ressalta que, para Borba (1999), a teoria da substituição 

é limitada no sentido de que ignora a complexidade dos processos humanos de pensamento 

envolvidos na escolha e resolução de problemas; pois os processos desenvolvidos pelo 

computador são fundamentalmente diferentes daqueles realizados pelo ser humano. A 

teoria da suplementação, Borba (1999) é limitada, pois tem uma visão apenas quantitativa 

e não considera a natureza qualitativa do pensamento. Na avaliação deste autor, a teoria da 

reorganização é a que melhor se aproxima da noção de “modelagem recíproca” proposta 

por Borba (1999), na qual o computador é visto como algo que molda o ser humano ao 

mesmo tempo em que é moldado por ele. 
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 Dentre os trabalhos de pesquisas já realizados que buscam aprofundar as 

compreensões acerca da utilização da informática na Educação Matemática encontramos 

em Borba e Penteado (2001), alguns exemplos de como a informática pode ser inserida em 

situações de ensino e aprendizagem de Matemática. Nesses experimentos de ensino, alunos 

utilizaram recursos como calculadoras gráficas, CRB’s e softwares gráficos. Para 

explicarem a perspectiva teórica que fundamenta sua visão de conhecimento, os autores se 

valeram das ideias de Levy (1993) referentes à forma como as tecnologias da inteligência, 

nomeadamente a oralidade, a escrita e a informática, estiveram associadas à memória e ao 

conhecimento. 

 Para Levy (1993), a oralidade era utilizada para estender nossa memória, ou seja, 

como forma de as sociedades guardarem importantes partes de sua cultura. Com a difusão 

da escrita, particularmente com o surgimento da mídia impressa, ocorre uma ênfase na 

linearidade do raciocínio; seqüências lógicas e narrativas ganham destaque com as 

mudanças técnicas que tornaram acessíveis o livro, o papel e instrumentos afins. Dessa 

maneira e associada à oralidade, a escrita promove formas de produção do conhecimento 

qualitativamente diferentes daquela. Já a informática traz formas de pensar 

qualitativamente diferentes das anteriores. Assim, a construção do conhecimento se faz, 

agora, com a forte presença de processos como a simulação, a experimentação e a 

visualização. 

 No entanto, a pesquisadora afirma que, nessa perspectiva, Borba e Penteado (2001) 

rejeitam a visão dicotômica entre ser humano e técnica afirmando que: 

 

[...] os seres humanos são constituídos por técnicas que estendem e 
modificam seu raciocínio e, ao mesmo tempo, esses mesmos seres 

humanos estão constantemente transformando essas técnicas. Assim, não 

faz sentido uma visão dicotômica. Mais ainda, entendemos que 

conhecimento só é produzido com uma determinada mídia, ou com uma 
tecnologia da inteligência. É por isso que adotamos uma perspectiva 

teórica que se apóia na noção de que o conhecimento é produzido por um 

coletivo formado por seres-humanos-com-mídias, ou seres-humanos-
com-tecnologias e não, como sugerem outras teorias, por seres humanos 

solitários ou coletivos formados apenas por seres humanos. (BORBA e 

PENTEADO, 2001, p. 46) 

 

 Pesquisa realizada por Villarreal (1999) envolvendo alunos de Cálculo e utilizando 

o software Derive, uma tecnologia CAS (Computer Algebra System) que possibilita 

manipulação simbólica, construção de gráficos e tabelas, também estendeu as já citadas 

ideias de Tikhomirov (1981) à atividade matemática. A pesquisadora verificou que 
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algumas alunas das que fizeram parte de seu experimento de ensino, tinham o computador 

apenas como um suplemento, utilizando-o muitas vezes, apenas para confirmar ou 

esclarecer conjecturas levantadas a partir da abordagem algébrica. Porém, o que mais 

chamou atenção nessa pesquisa foi a relação de reorganização do pensamento, “de pensar 

com” o computador, quando da exploração do conceito de retas tangentes e derivadas. 

 Pierce e Stacey (2001) também desenvolveram uma pesquisa com alunos de um 

curso de Cálculo com a utilização do software Derive. Seu estudo, de caráter comparativo, 

sugere que o foco da aprendizagem desvia o foco dos procedimentos para os conceitos. Os 

sujeitos do grupo experimental, que usaram CAS, mostraram significativa superioridade na 

compreensão dos conceitos matemáticos em relação ao grupo de controle, que freqüentou 

aulas sem essa tecnologia. 

 Tall (1989) desenvolveu um trabalho onde analisa as vantagens de promover 

mudanças nos currículos com base nas possibilidades oferecidas pelo computador. Ele 

enfatiza que a forma curricular sequencial, que parte de conceitos mais simples em direção 

a ideias mais complexas e em que as atividades são organizadas em nível crescente de 

sofisticação, não faz mais sentido. Segundo o autor, o computador oferece a possibilidade 

de promover ambientes de aprendizagem onde o aluno pode explorar ideias mais 

complexas desde o inicio e isso será determinante no processo de formação de imagens 

conceituais que o aluno realiza. 

 Benedetti (2003) investigou as potencialidades de um software gráfico em 

processos de ensino e aprendizagem de conceitos relativos a funções não comumente 

estudadas pelos alunos participantes da pesquisa. Sua conclusão foi de que o trânsito entre 

as diversas representações (algébrica, gráfica e tabular) dessas funções, possibilitou 

minimizar o efeito do tratamento prototípico do ensino que inicia e enfatiza características 

das funções afim e quadrática, e ampliou as compreensões dos estudantes no tocante à 

monotonicidade, domínio e raízes de funções. 

 É de nosso juízo que, para se utilizar com eficiência o computador com a intenção 

de aprender ou ensinar Matemática, os alunos e o professor precisam ter conhecimento do 

que estão fazendo ou pretendem que o computador faça. Além do mais, o professor precisa 

saber bem Matemática, embora, muitas vezes, uma Matemática diferente da que era 

necessária quando da ausência dos computadores nos ambientes de ensino. 

 Como podemos perceber, a prática do uso do computador no ensino de Matemática, 

ou como ferramenta de investigação cognitiva, ou como maneira de renovar os cursos 
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tradicionais, tem se firmado como uma das áreas mais produtivas e relevantes dentro da 

Educação Matemática. 

 Borges Neto e Barbosa Júnior (1998) destacam a grande importância do 

computador para o ensino de Matemática quando afirmam que: 

O computador é um instrumento excepcional que torna possível simular, 

praticar ou vivenciar verdades matemáticas difíceis por parte daqueles 

que desconhecem determinadas condições técnicas, mas fundamentais à 
compreensão plena do que está sendo proposto. (BORGES NETO e 

BARBOSA JÚNIOR, 1998, p. 149) 

 

   D’Ambrosio (1999) defendendo a importância do uso de recursos tecnológicos na 

escola e no ensino de Matemática afirma que: 

                                            

A modernização da Matemática nas escolas tornou-se uma preocupação 

em todos os países, sobretudo em vista da entrada na era da alta 
tecnologia. Os trabalhadores e a população em geral, e sem dúvida 

técnicos e cientistas, necessitam de uma Matemática mais Moderna. 

Novas posturas, novos métodos de ensino e até mesmo novos conteúdos 
se fazem necessário. (D’AMBROSIO, 1999, p. 5) 

 

 Dessa forma, acreditamos no conhecimento matemático como algo também 

construído pelas mídias disponíveis e cada vez mais influenciado pelo uso da informática, 

valendo-se principalmente da experimentação como caminho para se chegar às 

demonstrações e verdades matemáticas. 

   

2.4. As TICEM e suas potencialidades no ensino de Matemática 

   

 A possibilidade de se explorar os recursos da informática nas aulas de Matemática 

tem propiciado transformações no ambiente educacional que vão desde a modificação dos 

processos de ensino e aprendizagem, passando pela abordagem diferenciada de conceitos, 

até a necessidade de o professor estar em contínua formação. 

 Sendo assim, a escola precisa se conscientizar e começar já um processo de 

reformulação para que possa atender às exigências atuais de uma educação de qualidade. 

Sobre esta questão, Marinho (2002) assim se refere: 

 

A escola começa a tomar consciência de que está sendo desafiada num 

processo de reformulação necessária para atender às exigências 
contemporâneas de uma educação de qualidade. A questão da obrigação 

da escola de preparar alunos para uma sociedade informatizada está clara 

para alunos e professores. (MARINHO, 2002, p. 42) 
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 Todavia, como já nos referimos anteriormente, o uso das mídias informáticas na 

prática docente gera insegurança, desconforto e estresse na medida em que o professor, 

despreparado, se depara com desafios e situações nunca antes experimentado (RICHIT, 

2005). 

  Ponte e outros (2003, p. 160), ao se referirem ao uso dessas mídias nas práticas 

educativas e, de modo particular, no ensino de Matemática, acreditam que elas possam 

“perspectivar o ensino da Matemática de modo profundamente inovador, reforçando o 

papel da linguagem gráfica e de novas formas de representação e relativizando a 

importância do cálculo e da manipulação simbólica”. Assim, as atividades mediadas pelo 

uso de softwares permitirão ao professor explorar as distintas formas de representar um 

mesmo problema (gráfica, algébrica e tabular).  

 Nesse sentido, Allevato (2005) nos assegura que: 

 

A imagem é um recurso fundamental das tecnologias à disposição da 

Matemática ou de qualquer outra área do conhecimento, considerando-a 

como um dos elementos que caracterizam novos estilos de construção do 

conhecimento. (ALLEVATO, 2005, p. 81) 

 

 Segundo a autora, podemos encontrar na pesquisa desenvolvida por Villarreal 

(1999), “um extenso estudo sobre visualização que, embora seja um processo bastante 

privilegiado pelo ambiente computacional, é, muitas vezes, menosprezado dentro da 

Educação Matemática” (ALLEVATO, 2005, p. 81). 

 A abordagem visual, segundo Allevato (2005), tem demonstrado facilitar a 

formação de conjecturas, refutações, explicações de conceitos e resultados, dando espaço, 

portanto, à reflexão. Ainda segundo a autora, pesquisadores salientam que:  

 

[...] visualização e manipulação simbólica devem complementar-se para 
que se obtenha uma compreensão matemática mais abrangente e 

completa, ou para que se resolvam conflitos que se apresentam aos alunos 

quando da utilização do computador. (ALLEVATO, 2005, p. 82) 

 

 Sobre as representações múltiplas, Allevato (2005), citando as investigações 

realizadas por Pierce e Stacey (2001), afirma que: 

 

Se os recursos tecnológicos assim o permitem, os alunos movem-se 

livremente entre representações algébricas e gráficas de funções e que, 
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familiarizados com esse ambiente, demonstram preferências pelas 

representações gráficas. (ALLEVATO, 2005, p. 83) 

 

 Por outro lado, verificou-se que as tabelas ou representações numéricas eram muito 

pouco utilizadas. Segundo a autora, é possível que isso reflita o fato de que, nas aulas, 

professores e alunos utilizam tabelas quase exclusivamente no desenvolvimento do que, 

em geral, se entende como uma fase de introdução conceitual, tradicionalmente inicial no 

estudo dos conteúdos, e raramente na resolução de problemas durante todo o estudo desses 

conteúdos.  

 Allevato (2005) também afirma que “as representações múltiplas também são 

importante recurso na verificação da veracidade de conjecturas levantadas a respeito de 

determinados fatos ou objetos matemáticos, ou na busca por compreensão dos conceitos 

matemáticos (ALLEVATO 2005, p. 86). 

 Em linhas gerais, pesquisas trazem evidências de que a utilização do computador 

nos ambientes de ensino de Matemática pode ser favorável à aprendizagem de conteúdos 

ou à compreensão de conceitos matemáticos à medida que são destacados aspectos como o 

uso regular de representações múltiplas, a construção do conhecimento como rede de 

significados, as discussões desses significados com os colegas e com o professor, entre 

outros (ALLEVATO, 2005). 

 As discussões acerca das possibilidades que as tecnologias oferecem às práticas 

educativas em Matemática perpassam pelo conhecimento de alguns dos recursos 

disponibilizados para estes fins, especialmente, os softwares de geometria e geometria 

dinâmica. Na categoria de softwares de geometria dinâmica, isto é, aqueles que trabalham 

conceitos geométricos com recursos de criação e movimentação, citamos o Geometricks, 

Cabri Géomètre, Geometer’s Sketchapad, Geup, GeoGebra, dentre outros que têm trazido 

contribuições significativas à abordagem de Geometria em sala de aula, visto que 

favorecem a representação e a manipulação de formas, a investigação de conceitos e 

propriedades geométricas. 

 

2.5. Retomando nossas preocupações / precauções 

 

 A literatura tem nos mostrado que devemos estar atentos às possibilidades geradas 

com a inserção de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática, 
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pois mudanças nas grades curriculares e na postura do professor terão que ser observadas, 

conforme já destacamos em Borba (1999).  

 Para tanto, a utilização das TICEM no ensino tem de ser feita de forma criativa, 

investigativa e exploratória para que, usadas como metodologia alternativa no processo de 

ensino para aprendizagem da Matemática, seja possível transformar a sala de aula em um 

ambiente de questionamentos fazendo com que professores e, principalmente, alunos 

assumam na sua essência seus verdadeiros papéis no processo de ensino para 

aprendizagem, conforme nos alerta Valente (1999): 

 

Caberá ao professor saber desempenhar um papel desafiador, mantendo 
vivo o interesse do aluno, e incentivando relações sociais, de modo que 

os alunos possam aprender uns com os outros e saber como trabalhar em 

grupo. Além disso, o professor deverá servir como modelo de aprendiz e 
ter um profundo conhecimento dos pressupostos teóricos que embasam 

os processos de construção de conhecimento e das tecnologias que podem 

facilitar esses processos. (VALENTE, 1999, p. 43-44) 

 

 Portanto, nessa perspectiva, acreditamos que quaisquer atividades de ensino 

desenvolvidas e realizadas em ambientes informatizados devem ser elaboradas de forma a 

permitir que os alunos sejam capazes de desenvolver habilidades como: autonomia, 

autoconfiança na sua capacidade de criar e fazer Matemática, resolver problemas e, acima 

de tudo, como propõem Gravina e Santarosa (1998, p. 1), um “fazer Matemática baseado 

na experimentação, interpretação, visualização de múltiplas facetas, indução, conjecturas, 

abstração, generalização e, enfim, demonstração”. 

 Também Valente (1999, p. 107) destaca que, quando utilizadas de forma 

questionadora, as TICEM podem ser uma poderosa ferramenta para auxiliar o aluno na 

construção do seu conhecimento: “A possibilidade que o computador oferece como 

ferramenta para ajudar o aprendiz a construir o conhecimento e a compreender o que faz, 

constitui uma verdadeira revolução do processo de aprendizagem”. 

 De fato, essa novidade precisa ser difundida e trabalhada tanto na formação inicial 

do futuro professor como na sua formação continuada. É urgente que entendamos que o 

computador favorece inúmeras possibilidades dentre as quais, ressaltamos a observação e a 

experimentação.  

 Outra argumentação interessante e que contribui para fortalecer nosso trabalho vem 

de Franchi (2007), ao garantir que: 
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A informática facilita as visualizações, possibilita testar mudanças 

relacionadas a características algébricas de conceitos matemáticos e 

observar as variações resultantes no aspecto gráfico. A comparação entre 
as representações gráficas, algébricas e numéricas, a observação e a 

reflexão sobre o observado podem levar à elaboração de conjecturas. 

(FRANCHI, 2007, p. 184) 

 

  Borba e Penteado (2001, p. 39) afirmam que “as conjecturas surgem com 

freqüência em aulas utilizando tecnologias, como o computador ou as calculadoras e que, 

se debatidas com a classe, podem levar a descobertas”.  

 Franchi (2007, p. 183), com muita propriedade, outra vez nos lembra que: “a 

participação mais livre do aluno no desenvolvimento das atividades, interagindo com o 

software e tendo a possibilidade de explorá-lo à sua maneira, leva o professor a assumir o 

papel de intermediador do processo de aquisição do conhecimento”.  

 Para a pesquisadora, “o professor não deve ser o dono da verdade absoluta, mas 

interlocutor que incita, questiona, provoca reflexões” (FRANCHI, 2007, p.183). 

 Dessa forma, acreditamos que a inserção dos computadores no ensino de 

Matemática, em particular, no ensino de Geometria Analítica, trará significativas 

contribuições para o ensino e também para a aprendizagem, como sugerem os PCN’s 

(1998): 

 

O uso dessas tecnologias traz significativas contribuições para se repensar 

o processo de ensino-aprendizagem da Matemática à medida que: 

relativiza a importância do cálculo mecânico e da simples manipulação 
simbólica, uma vez que por meio de instrumentos esses cálculos podem 

ser realizados de modo mais rápido e eficiente; evidencia para os alunos a 

importância do papel da linguagem gráfica e de novas formas de 
representação, permitindo novas estratégias de abordagem de variados 

problemas; possibilita o desenvolvimento, nos alunos, de um crescente 

interesse pela realização de projetos e atividades de investigação e 

exploração como parte fundamental de sua aprendizagem; permite que os 
alunos construam uma visão mais completa da verdadeira natureza da 

atividade matemática e desenvolvam atitudes positivas frente ao seu 

estudo. (BRASIL, 1998, p. 43) 

 

 Pelo exposto, acreditamos que o uso do computador pode, de fato, contribuir para 

uma reconfiguração do processo de ensino para aprendizagem de Matemática e, em 

particular, para uma ressignificação dos conceitos de Geometria Analítica, permite ao 

mesmo tempo visualizar construções geométricas e equações algébricas possibilitando uma 

visão completa das ideias. 



46 

 Todavia, de Borba e Penteado (2001) vem-nos um alerta, para não cometermos 

equívocos ao inserirmos, em nossa prática profissional, o trabalho com computadores, 

quando nos falam que: 

 

Aula expositiva, seguida de exemplos no computador, parece ser uma 

maneira de domesticar essa mídia. A forma de evitar isso seria a escolha 

de propostas pedagógicas que enfatizem a experimentação, visualização, 
simulação, comunicação eletrônica e problemas abertos. (BORBA e 

PENTEADO, 2001, p. 86) 

  

 É nosso interesse, de fato, a busca por uma proposta pedagógica que contemple a 

experimentação, a visualização, a solução de problemas abertos, onde o aluno tenha a 

chance de construir o seu conhecimento.  

 Por fim, acreditamos que, com o uso dessa ferramenta como auxílio para o ensino 

de Matemática, a pesquisa, a manipulação, a visualização, o movimento e a simulação 

serão capazes de proporcionar ao aluno, a descoberta de elementos, propriedades do objeto 

estudado, semelhanças e diferenças, facilitando ainda a formulação de conjecturas e a 

formação de conceitos em Geometria Analítica Plana.       
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Capítulo 3 

 

O ENSINO DE GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA  

SOB UM OLHAR DAS PESQUISAS REALIZADAS  

E DA UTILIZAÇÃO DE TICEM 

 

A Aritmética e a Geometria tiveram origens independentes e 

somente com o tempo foram sendo descobertas as relações entre as 

formas e os números. 

Gilberto Garbi 

 

3.1. Um breve histórico da Geometria Analítica  

 

  Boyer (1996) nos sugere que Apolônio (262-190 a.C), com sua obra As Cônicas, 

tenha sido o primeiro a utilizar um sistema de coordenadas o que, segundo o pesquisador, 

possa ter contribuído para o surgimento da Geometria Analítica: 

 

Os métodos de Apolônio, em As Cônicas, em muitos pontos são tão 
semelhantes aos modernos que às vezes se considera seu tratado como 

uma geometria analítica, antecipando a de Descartes por 1800 anos [...] 

As distâncias medidas ao longo do diâmetro a partir do ponto de 

tangência são as abscissas, e os segmentos paralelos às tangentes e 
cortados entre o eixo e a curva são as ordenadas [...] Da geometria grega 

podemos dizer que as equações são determinadas pelas curvas, mas não 

que as curvas fossem determinadas pelas equações. Coordenadas, 
variáveis e equações eram noções subsidiárias derivadas de uma situação 

geométrica específica; e infere-se que do ponto de vista grego não era 

suficiente definir curvas abstratamente como lugares satisfazendo a 
condições dadas sobre as coordenadas. (BOYER, 1996, p. 106-107) 

  

 No entanto, a invenção da Geometria Analítica, ainda que alguns autores afirmem 

que outros matemáticos já haviam se utilizado do método analítico, deve-se a Descartes 

(1596-1650) e Fermat (1601-1665). Segundo Eves (2002): 

  

Os gregos antigos dedicaram-se consideravelmente à álgebra geométrica 

e que a idéia de coordenadas foi usada no mundo antigo pelos egípcios e 

os romanos na agrimensura e pelos gregos na confecção de mapas. 

Apolônio (grego) deduziu o cerne de sua geometria das secções cônicas 
de equivalentes geométricos de certas equações cartesianas dessas curvas 
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– ideia que parece ter se originado com Menaecmo. Nicole Oresme (séc. 

XIV) antecipou outros aspectos da geometria analítica ao representar 

graficamente certas leis confrontando a variável dependente (latitudo) 
com a independente (longitudo), à medida que se permitia que esta última 

sofresse pequenos acréscimos. (EVES, 2002, p. 382) 

  

 Ainda segundo Eves (2002), os dois matemáticos jamais teriam trabalhados juntos, 

mas seus estudos mostravam o quão avançadas estavam suas ideias para o 

desenvolvimento da Geometria Analítica. A contribuição de Descartes foi escrita em um 

tratado filosófico sobre a ciência universal Discours de La Méthode pour Bien Conduire sa 

Raison et Chercher La Vérité dans les Sciences (Discurso do Método para bem conduzir a 

razão e procurar a Verdade nas Ciências), publicado em 1637 e que continha três 

apêndices, cabendo ao terceiro, La Géométrie, tratar da Geometria Analítica.  

  Santos (2008) nos lembra que: 

  

Em La Géométrie, apesar de avançar muito em relação a matemáticos 

anteriores e ter aproximadamente cem páginas, Descartes não 

desenvolveu sistematicamente o método analítico até a forma como 
conhecemos hoje. Palavras como coordenadas, abscissas e ordenadas 

foram utilizadas pela primeira vez, no sentido técnico atual, por Leibniz 

(1646-1716), em 1692. (SANTOS, 2008, p. 22) 

 

 

 Também Silva (2006, p. 54), ao se referir à obra La Géométrie de Descartes, afirma 

que “ela poderia ser descrita não só como uma aplicação da Álgebra à Geometria, mas 

também, como sendo a tradução de operações algébricas em linguagem geométrica”. 

Boyer (1996, p. 233) também compartilhava essa ideia: “o objetivo do seu método, 

portanto era duplo: 1) por processos algébricos, libertar a geometria de diagramas; 2) dar 

significados às operações da álgebra por meio de interpretações geométricas”. 

 Santos (2008) afirma ainda que: 

 

[...] a diferença entre estes estudos e os de Fermat é que Descartes partia 

de um lugar geométrico para encontrar sua equação; Fermat, por sua vez, 

partia da equação e então buscava o lugar geométrico correspondente. É 

esta reciprocidade que corresponde ao princípio fundamental da 

Geometria Analítica. (SANTOS, 2008, p. 23) 

 

 Podemos enumerar, segundo Santos (2008), grandes contribuições da Geometria 

Analítica para o desenvolvimento da Matemática: a primeira delas foi servir de apoio ao 

Cálculo (século XVII); a segunda foi a adaptação frente a diversos outros problemas 
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matemáticos, por exemplo, a criação de coordenadas polares para se trabalhar com curvas 

impraticáveis em coordenadas cartesianas , como por exemplo, as espirais.  

 Contudo, Descartes não apresentou nada de sistemático sobre o uso de coordenadas 

retangulares. Talvez por causa disso, Boyer (1996) faça o seguinte comentário:  

 

[...] não há fórmulas para distâncias, inclinação, ponto de divisão, ângulos 
entre duas retas, ou outro material semelhante. Além disso, em toda obra 

não há uma única curva nova traçada diretamente a partir da equação, e o 

autor se interessa tão pouco por esboçar curvas que nunca entendeu 
completamente o significado de coordenadas negativas. (BOYER, 1996, 

p. 235-236) 

 

  Outra visão interessante vem de Eves (2002), ao se reportar à essência do que a 

Geometria Analítica carregava, quando aplicada em IR
2
: 

 

[...] consiste em estabelecer uma correspondência entre pontos do plano e 
pares ordenados de números reais, viabilizando assim uma 

correspondência entre curvas do plano e equações em duas variáveis, de 

maneira tal que para cada curva do plano está associada uma equação 

bem definida f(x, y) = 0 e para cada equação dessas está associada uma 
curva (ou conjunto de pontos) bem definida do plano. Estabelece-se, além 

disso, uma correspondência entre as propriedades algébricas e analíticas 

da equação f(x, y) = 0 e as propriedades geométricas da curva associada. 
(EVES, 2002, p. 382) 

 

 Já sobre a participação de Fermat na descoberta da Geometria Analítica, Venturi 

(2003) nos esclarece que: 

 

Coube a Pierre de Fermat a descoberta das equações da reta e da 

circunferência, e as equações mais simples da elipse, da parábola e da 
hipérbole. Aplicou a transformação equivalente à atual rotação de eixos 

para reduzir uma equação do 2° grau à sua forma mais simples. 

(VENTURI, 2003, p. 18) 

 

 Entretanto, Hajnal (2007) pondera que a Geometria Analítica como praticamos 

atualmente se aproxima da Geometria Analítica de Fermat: 

 

[...] isto porque a geometria de Fermat implica na determinação de dois 
eixos perpendiculares num plano, na atribuição de duas coordenadas a 

cada ponto geométrico, e na substituição das retas e das curvas por 

equações. (HAJNAL, 2007, p.42) 
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 Para Eves (2002), a base para o desenvolvimento da Geometria Analítica moderna 

foi concebida em meados do século XVII, simultaneamente por Descartes e Fermat, com 

uma pequena diferença entre os dois estudos: os estudos de Descartes são considerados um 

ramo da Geometria e os estudos de Fermat, ao menos no início, são considerados como um 

método geométrico.  

 Eles foram importantes por mostrar outra forma de pensar Matemática e contribuir 

para o desenvolvimento histórico do conhecimento, ou seja, ainda que alguns historiadores 

defendam que outros matemáticos já haviam empregado coordenadas para representar 

pontos e equações relacionadas a curvas, a evolução do simbolismo algébrico fazendo 

equivalências com situações geométricas no plano cartesiano e a forma atual da Geometria 

Analítica se deve, ao mesmo tempo, a Descartes e Fermat, como já descrevemos. 

 Todavia, Silva (2006, p. 55) nos alerta para o que ele chamou de “dificuldade na 

articulação entre os registros simbólicos e gráficos”, pois, historicamente, para que a 

Geometria Analítica desempenhasse plenamente seu papel, teve de esperar o 

desenvolvimento do simbolismo algébrico. Ainda hoje, esta ideia pode ser encontrada 

quando observamos em sala de aula, primeiro o desenvolvimento algébrico, com o estudo 

das equações de 1º e 2º graus para, depois, o estudo das propriedades geométricas das 

curvas associada à sua equação, como retas ou parábolas. 

 Silva (1999) afirma que a Geometria Analítica no Brasil, somente a partir de 1812, 

passou a fazer parte dos cursos ministrados pela Real Academia Militar do Rio de Janeiro, 

com a utilização dos livros textos de Geometria Analítica de Lacroix, traduzidos por José 

Victorino de Souza Santos, considerados na época, “como os mais adequados para o 

ensino, e, por muitos anos, eles foram os mais recomendados e utilizados na escola” 

(SILVA, 1999, p. 82).  

 Sobre o ensino de Geometria Analítica no Brasil em meados do século XIX, Silva 

(1999) afirma: 

  

[...] pode-se afirmar que o Ensino de Geometria Analítica, no Brasil, no 

século XIX, orientado pelos mesmos autores de livros textos 
recomendados nos demais países, não diferia substancialmente do ensino 

dessa disciplina nos outros países, como, por exemplo, França, Alemanha 

e Estados Unidos. (SILVA, 1999, p.94) 

  

 Assim, passaremos agora a discutir um pouco mais o ensino de Geometria 

Analítica. Entretanto, julgamos ser importante antes, apresentar alguns aspectos do ensino 

de Geometria, em geral. 
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3.2. Um pouco sobre o ensino de Geometria 

 

 De modo geral, a Geometria é considerada uma ferramenta para a compreensão, 

descrição e relação com o espaço em que vivemos. Talvez daí venha a sua importância e a 

justificativa em desenvolvê-la na escola. 

 Os PCN’s (BRASIL, 1999, p. 123) destacam dois tipos de propriedades que a 

Geometria trata: “propriedades associadas à posição relativa das formas e associadas às 

medidas”. Segundo os PCN’s, tais propriedades ajudarão os alunos a desenvolver a 

capacidade de visualização, de compreensão e representação de formas geométricas, além 

de habilidades de quantificar comprimentos, áreas e volumes. 

 Entretanto, o que verificamos na prática é que os alunos apresentam dificuldade em 

expor seu pensamento geométrico e raciocínio visual, habilidades básicas, sem as quais 

estes alunos terão dificuldades para resolverem situações-problemas que requeiram 

geometrização, comprometendo inclusive a possibilidade em compreender e resolver 

problemas de outras áreas do conhecimento humano.  

 Souza (2001) também destaca a importância da Geometria para o nosso cotidiano 

ao afirmar que: 

 

A Geometria está em toda parte, mas é preciso enxergá-la... Mesmo não 
querendo, lidamos, em nosso cotidiano, com as ideias de paralelismo, 

perpendicularismo, congruência, semelhança, proporcionalidade, 

medição (comprimento, área, volume), simetria: seja pelo visual 

(formas), seja pelo uso no lazer, na profissão, na comunicação oral, 
cotidianamente estamos envolvidos com a Geometria. (SOUZA, 2001, 

p.29)           

  

 Outros pesquisadores acreditam que o ensino de tópicos de Geometria propicia, por 

exemplo, o desenvolvimento de habilidades espaciais que são fundamentais para 

compreender problemas associados ao estudo de máximos e mínimos de áreas e volumes 

(BALOMENOS, 1994). Já Fainguelernt (1999) acredita na importância do estudo das 

representações mentais implícitas na construção dos conceitos geométricos pelos alunos.  

 Porém, apesar de concordamos com as ideias acima, acreditamos que a Geometria, 

seja ela Euclidiana ou Analítica Plana, continua sendo trabalhada sem que se leve em 

consideração os fatos desse cotidiano e mais, sem as devidas conexões com outros 

conteúdos matemáticos; logo, ela é trabalhada tal como se apresenta nos livros didáticos, 

como uma Matemática à parte do cotidiano, como afirma Sidericoudes (1998): 
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A abordagem desse conteúdo numa aula tradicional, teórica, tendo como 

recursos giz e quadro-negro, normalmente é desenvolvida apresentando 

num primeiro momento os conceitos referentes ao assunto programado 
para determinada classe. Após as apresentações desses conceitos, solicita-

se a resolução de exercícios extraídos de um livro didático, ou talvez, 

criados no momento. Essa é a prática habitual na abordagem tradicional. 

O processo de formalização dos conceitos matemáticos antecipa-se ao 
processo de exploração, de construção do conhecimento 

(SIDERICOUDES, 1998, p. 4). 

 

  Como o processo de exploração não antecede ao processo de formalização dos 

conceitos, trata-se de uma metodologia baseada na narrativa, transferindo para o aluno 

grande quantidade de informações para serem memorizadas, o que Freire (1987) 

denominou de “educação bancária”: 

 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 

memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os 

transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo 
educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus 

“depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 

docilmente “encher” tanto melhores educandos serão. (FREIRE, 1987, 
p.58) 

 

 Numa perspectiva semelhante, Moreira e Massini (1982) chamam esse processo de 

aprendizagem mecânica:  

 

Aprendizagem Mecânica se dá através da aquisição de informações com 

pouca ou nenhuma interação com conceitos ou proposições relevantes 
existentes na estrutura cognitiva. O conhecimento é armazenado de forma 

arbitrária. Aprendizagem Receptiva é o tipo de aprendizagem no qual o 

conteúdo inteiro do que deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz de 

forma mais ou menos final. (MOREIRA e MASSINI, 1982, p. 100) 

 

 Fiorentini (1995) acredita que essa forma de se trabalhar com a Geometria ocorra 

pelo fato de que, no Ensino Médio, dentro de uma tendência de ensino tecnicista, muitos 

professores concebam a Matemática como um conjunto de técnicas, regras, algoritmos. 

 Para Lorenzato (1995), muitos professores não possuem os conhecimentos 

geométricos necessários para a realização de suas práticas pedagógicas, de modo que se 

estabelece um círculo vicioso: a geração que não estudou Geometria não sabe ensiná-la, o 

que leva à formação de outra geração sem conhecimento geométrico e assim por diante. 
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 Outras pesquisas, como as de Pavanello (1993) e Peres (1995), mostram a 

problemática em torno do ensino e da aprendizagem de Geometria e abordam alguns 

fatores que influenciam diretamente em sala de aula, como já havíamos destacado: 

 

- A questão dos conhecimentos geométricos necessários para a realização das práticas 

docentes; 

 

- A exagerada importância que desempenha o livro didático entre os professores, nos quais, 

na maioria das vezes, a Geometria é apresentada como um conjunto de definições, 

propriedades, nomes e fórmulas, relegada aos capítulos finais, quase sempre desprezados 

pelo professor. 

 

 Adiante, retomaremos essas questões à luz do ensino de Geometria Analítica Plana, 

foco da presente pesquisa. 

 

3.3. Alguns aspectos do ensino de Geometria Analítica 

  

 O ensino da Geometria Analítica, segundo Richit (2005), deve ser capaz de 

desenvolver no aluno a capacidade para interpretar geométrica e algebricamente um dado 

problema. É preciso que o professor dessa disciplina esteja preparado para desenvolver nos 

seus alunos a capacidade para interpretar uma construção gráfica, geométrica e 

algebricamente, pois, “essa capacidade poderia reduzir certas dificuldades em Geometria 

Analítica e Álgebra” (RICHIT, 2005, p. 42).  

 Ainda segundo Richit (2005), a prática docente da disciplina Geometria Analítica:  

 

[...] precisa priorizar alguns aspectos que podem levar o aluno a uma 

maior compreensão dos conteúdos desta disciplina, entre eles, a 

ampliação das possibilidades de visualização de conceitos e propriedades, 

a realização de experimentação, ênfase na interpretação de construções 
geométricas e gráficas, bem como a exploração das representações 

tabulares e gráficas, as quais podem ser privilegiadas com o uso de 

softwares. (RICHIT, 2005, p.43) 

  

 Ainda sobre a Geometria Analítica, os autores de livros didáticos Boulos e 

Camargo (1987) a definem como “um método de estudo da Geometria”: 
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O estudo da Geometria pelo método cartesiano (René Descartes, 1596-

1650), que em última análise consiste em associar equações aos entes 

geométricos, e através do estudo dessas equações (com o auxílio da 
Álgebra, portanto) tirar conclusões a respeito daqueles entes geométricos. 

(BOULOS e CAMARGO, 1987, xiii) 

  

 Entretanto, mesmo que a Geometria Analítica seja diretamente relacionada como 

um método, Souza (2001) pondera: 

 

[...] a Geometria Analítica, às vezes chamada de método, não consiste 

apenas em um conjunto de fórmulas ou “receitas matemáticas”, mas 
consiste em um sistema de raciocínios e deduções geométricos ligados à 

Álgebra, devendo assim, esta ideia estar clara aos estudantes. (SOUZA, 

2001, p. 11) 

 

 Portanto, é de fácil aceitação de que a Geometria Analítica está intrinsecamente 

relacionada à Álgebra, pois “problemas de Geometria são resolvidos por processos 

algébricos e relações algébricas são interpretadas geometricamente e esta transição é um 

processo de suma importância à construção do conhecimento nessa área” (RICHIT, 2005, 

p. 41). 

 Ainda dentro dessa perspectiva, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(2006), afirmam que o trabalho com a Geometria Analítica permite a articulação entre 

Geometria e Álgebra, ressaltando que: 

 

Para que essa articulação seja significativa para o aluno, o professor deve 

trabalhar as duas vias: o entendimento de figuras geométricas via 
equações, e o entendimento de equações, via figuras geométricas. A 

simples apresentação de equações sem explicações fundadas em 

raciocínios lógicos deve ser abandonada pelo professor. (BRASIL, 2006, 
p. 77) 

  

 Do exposto, novamente nos é possível concluir que a Álgebra parece ser um dos 

alicerces da Geometria Analítica e como tal, os alunos precisam dominar a linguagem 

algébrica. Provavelmente baseados nessa premissa, os autores de livros didáticos de 

Geometria Analítica desenvolvem seu conteúdo muitas vezes de forma totalmente 

algébrica. 

 Para Hillel e Sierpinska (1994), a Geometria Analítica é uma relação explícita entre 

Geometria e Álgebra tal que, um dado problema pode ser interpretado em ambas as áreas 

mas, de um modo geral, as dificuldades apresentadas pelos alunos em cada área 

especificamente vêm comprometendo a aprendizagem.  
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 Essas dificuldades e o comprometimento na sua aprendizagem podem ser 

comprovados, por exemplo, por uma pesquisa realizada na UNICAMP, USP e PUC-SP no 

ano de 1997, em que a disciplina Geometria Analítica aparece com um índice de 

reprovação de mais de 35% (DI PINTO, 2000). 

 Entretanto, apesar das dificuldades apontadas, temos clareza da importância dessa 

disciplina, especialmente, no curso de Licenciatura em Matemática, coadunando com 

Richit (2005), ao afirmar que a Geometria Analítica: 

 

[...] se constitui em um dos alicerces do currículo básico do curso de 

Matemática, enquanto disciplina, tanto de licenciatura quanto de 

bacharelado e, aparece no currículo da maioria dos cursos da área de 
ciências exatas (Engenharia, Arquitetura, Física, Ciência da 

Computação). Ainda, ela tem ramificações em outras disciplinas do 

currículo específico destes cursos, entre elas, Cálculo Diferencial e 

Integral, Álgebra Linear, Análise Matemática, Fundamentos de 
Geometria, Geometria Euclidiana, Física e Computação Gráfica. 

(RICHIT, 2005, p. 41) 

 

 Podemos inferir então, que se essa disciplina ocupa um papel tão importante assim, 

devemos repensar seu ensino no curso de Licenciatura em Matemática. Por exemplo, quais 

seriam algumas causas das reprovações referenciadas anteriormente? 

 Segundo nosso entendimento, há que se considerar o fato de que, para uma parcela 

numerosa de estudantes que ingressam na universidade, nos mais diversos cursos da área 

de Ciências Exatas, dentre eles, Licenciatura em Matemática, a Geometria Analítica Plana 

acaba sendo uma disciplina de contato inicial com um pensamento matemático mais 

elaborado e, em decorrência desse processo de transição do Ensino Médio para o Ensino 

Superior, acaba se tornando uma fonte de grandes dificuldades.  

 Outro argumento interessante nos é fornecido por Richit (2005) ao afirmar que: 

 

Frequentemente ocorrem problemas com o tempo destinado ao ensino 
desta disciplina que, em função da ementa ser muito densa, é insuficiente 

para que o programa seja cumprido com a devida profundidade e 

abrangência, ou em outros casos, somente uma parte do conteúdo é 
abordada pelo docente. (RICHIT, 2005, p. 42) 

 

 Como conseqüência danosa para os alunos, principalmente de Licenciatura em 

Matemática, futuros professores do Ensino Básico, podemos destacar que estes, ao saírem 

da universidade, apresentarão “muitas deficiências conceituais nesta disciplina, tendendo a 
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continuar reproduzindo a problemática por eles enfrentada ou então contribuindo para o 

descaso com a Geometria Analítica” (RICHIT, 2005, p. 42). 

 Ainda dentro dessa temática, Dias, Campos e Karrer (2009) atentam para o fato de 

que a restrição do ensino de Geometria Analítica ao plano pode trazer dificuldades na 

aprendizagem: 

  

Mesmo presente no livro didático, o ensino da Geometria Analítica 

restringindo-se ao IR
2
, pode dificultar o trabalho a ser realizado com os 

estudantes do Ensino Superior, pela falta da extensão do campo 

conceitual IR
2
 para IR

3
, tanto no Ensino Médio como no Superior. O 

trabalho com IR
2
 e IR

3
 permitiria uma melhor visualização e 

compreensão das noções e técnicas associadas ao estudo da Geometria 

Analítica e facilitaria a generalização para o IR
n
; conseqüentemente para 

a introdução da Álgebra Linear. (DIAS, CAMPOS e KARRER, 2009, p. 
18) 

  

 Entretanto, acreditamos que para uma mudança no enfoque dado ao ensino de 

Geometria Analítica, do plano para o espaço ou até mesmo mesclá-lo com um enfoque 

vetorial, exigir-se-ia um grande preparo do professor. Essa é uma questão que iremos 

retomar adiante. 

 Como forma de apresentar um breve “estado da arte” de pesquisas de mestrado 

relacionadas ao ensino de Geometria Analítica, com utilização de TICEM ou não, 

intentamos discutir, agora, algumas tendências desse ensino. 

 

3.4. Algumas tendências atuais do ensino de Geometria Analítica: um breve estado do 

conhecimento a partir da produção científica em Educação Matemática 

 

 Tendo como objetivo abordar algumas tendências atuais para o ensino de 

Geometria, de um modo geral, Andrade e Nacarato (2005) analisaram as tendências 

didático-pedagógicas para o ensino de Geometria no Brasil, no período de 1987 a 2001, 

baseando-se nos anais dos Encontros Nacionais de Educação Matemática – ENEM’s. 

 Os pesquisadores salientam que, ao se apropriarem da concepção do termo 

“tendência”, valeram-se do que considera Fiorentini (1995): 

 

Um saber funcional, isto é, uma modalidade de conhecimento, 
socialmente elaborada e partilhada, criada na prática pedagógica 

cotidiana e que se alimenta não só das teorias científicas (Psicologia, 

Antropologia, Sociologia, Filosofia, Matemática,...), mas também de 

grandes eixos culturais, de ideologias formalizadas, de pesquisas, de 
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experiências de sala de aula e das comunicações cotidianas. 

(FIORENTINI, 1995, p. 3) 

 

 Segundo os pesquisadores, foram identificadas 7 (sete) categorias para o Ensino de 

Geometria: Geometria pelas Transformações, Relação Álgebra e Geometria, Geometria na 

Perspectiva Curricular e/ou na Formação de Professores, Geometria na Perspectiva 

Teórica, Geometria na Perspectiva Histórica, Geometria Experimental e Geometria em 

Ambientes Computacionais, sendo as duas últimas consideradas como as tendências 

emergentes. 

 Ainda segundo os pesquisadores, o V ENEM, realizado em 1995, constituiu-se num 

marco para o ensino de Geometria, uma vez que:  

 

A partir desse encontro, identifica-se a emergência de novas abordagens 

didático-metodológicas. Constata-se que a Geometria Experimental e 

aquela com recursos computacionais mudam o foco, distanciando-se de 
uma característica puramente ativista para encaminhamentos que 

contemplam: a perspectiva sócio-cultural, a perspectiva das provas e 

argumentações/refutações e a busca de aportes teóricos (ANDRADE E 
NACARATO 2005, p.5). 

 

 De fato, acreditamos que o foco das pesquisas tenha mudado a partir da 

possibilidade de experimentação em Geometria, especialmente em ambientes 

informatizados. Fato é que nossa pesquisa pode ser enquadrada dentro dessas duas 

tendências. 

 Olhando especificamente para a produção científica relacionada ao ensino de 

Geometria Analítica, destacamos agora algumas pesquisas que acreditamos apresentar 

elementos que poderão servir de apoio à nossa fundamentação teórico-bibliográfica. 

 Goulart (2009), em sua pesquisa “O estudo da equação Ax
2
 + By

2
 + Cxy + Dx + Ey 

+ F = 0 utilizando o software GrafEq – uma proposta para o Ensino Médio”, usou a 

Engenharia Didática como metodologia de pesquisa. Realizou e avaliou uma seqüência 

didática que tratava de retas, círculos, elipses, hipérboles e parábolas bem como as 

possíveis soluções da equação Ax
2
 + By

2
 + Cxy + Dx + Ey + F = 0. Sua pesquisa mostrou 

um gradativo processo de construção de conhecimento, especialmente registrado nos seus 

diferentes trabalhos de construção de réplicas de obra de arte. Segundo a pesquisadora, 

essa atividade criou para os alunos, interessantes momentos de aprendizagem nos quais, 

com entusiasmo, enfrentaram o desafio de desenhar figuras com equações e relações da 

Geometria Analítica. 
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 Richit (2005), em sua pesquisa “Projetos em Geometria Analítica usando software 

de geometria dinâmica: repensando a formação inicial docente em Matemática”, intentou 

descrever como trabalhar com projetos em Geometria Analítica, usando software de 

geometria dinâmica, visando favorecer a formação de futuros Professores de Matemática, 

fundamentando-se nos princípios do Construcionismo. Segundo a pesquisadora, seu 

trabalho mostrou uma estratégia pedagógica favorável à formação inicial docente em 

Matemática no que concerne à construção de saberes específicos dessa área do 

conhecimento e contribuiu para que os sujeitos envolvidos pudessem desenvolver saberes 

de uso pedagógico do software Geometricks. Considera que seu estudo aponta perspectivas 

para a implementação de mudanças no contexto educacional, em conseqüências das 

reflexões em torno do processo de formação profissional docente, o qual deve estar em 

consonância com as transformações da sociedade contemporânea. A pesquisadora também 

chama atenção para a necessidade de reestruturação nos currículos das licenciaturas, no 

intuito de se promover, simultaneamente, a construção de saberes pertinentes à área 

específica, de conhecimentos pedagógicos do exercício da profissão docente e saberes de 

uso pedagógico das tecnologias informáticas. 

 Andrade (2007), em sua pesquisa “Geometria Analítica Plana: praxeologias 

matemáticas no Ensino Médio” objetivou a construção e a aplicação de uma organização 

didática para a Geometria Analítica Plana, a partir do estudo dos Vetores, no 3º ano do 

Ensino Médio, à luz da Teoria Antropológica do Didático de Yves Chevallard e da teoria 

da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. A pesquisa foi de natureza qualitativa 

do tipo etnográfica na Educação, de acordo com Marli André e foi desenvolvida com um 

grupo de alunos em um contexto específico que foi a preparação para o vestibular. A 

manipulação de objetos ostensivos (aqueles que têm certa materialidade e, por isso, são 

perceptíveis aos sentidos humanos e podem ser manipulados) para a compreensão dos 

objetos não-ostensivos (todos os “objetos” que, como as ideias, as intuições ou os 

conceitos, existem institucionalmente sem que, no entanto, eles sejam vistos, ditos, 

escutados, percebidos ou mostrados por conta própria) da Matemática serviu de categorias 

para análise das praxeologias vivenciadas em sala de aula. Em suas conclusões, o 

pesquisador relata que os alunos, ao manipularem as representações de objetos ostensivos, 

resgatam conhecimentos matemáticos de forma articulada e integrada para a ancoragem de 

novos conhecimentos matemáticos. Observou-se também que a organização didática 

permite “economia de tempo”, no que diz respeito ao estudo destes conteúdos nessa etapa 

da vida escolar. 
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   Santos (2008), em sua pesquisa “Tecnologias Digitais na sala de aula para 

aprendizagem de conceitos de Geometria Analítica: manipulações no software GrafEq”, 

objetivou a introdução do software GrafEq no ensino de Geometria Analítica no Ensino 

Médio, com reflexões acerca das contribuições identificadas. Para que fosse verificado o 

alcance destas contribuições, foi implantada uma sequência de atividades em duas turmas 

do 2º ano do nível médio em uma escola da rede privada de Porto Alegre – RS. A análise 

dos resultados foi obtida de forma empírica utilizando-se, como método, o Estudo de Caso. 

O estudo foi fundamentado pelas teorias de James Kaput sobre introdução das tecnologias 

digitais na Educação Matemática. Os resultados encontrados apontam algumas 

contribuições para o ensino e aprendizagem de Geometria Analítica do uso de tecnologias 

digitais. Como parte integrante da pesquisa, foram elaborados um tutorial para uso do 

programa, na forma de páginas para web e um conjunto de atividades envolvendo tópicos 

de Geometria Analítica e uso do software. 

 Hajnal (2007), em sua pesquisa “O estudo do paralelismo no ensino da Geometria 

Analítica Plana: do empírico ao dedutivo”, fez um estudo sobre argumentação e prova 

envolvendo o paralelismo no ensino da Geometria Analítica. O trabalho procurou 

responder às seguintes questões: de que forma os ambientes de geometria dinâmica 

contribuem para que os alunos construam suas argumentações e provas? Quais são as 

dificuldades ou resistências que se apresentam na situação de aprendizagem do conceito de 

paralelismo no ensino de Geometria Analítica? Para responder a esses questionamentos, foi 

concebida uma sequência de atividades baseada em alguns elementos da Engenharia 

Didática. A pesquisa se apoiou nos trabalhos de Parsysz sobre os níveis do 

desenvolvimento do pensamento geométrico e para a análise das atividades, na tipologia de 

provas de Balacheff. A análise dos resultados obtidos mostrou que o ambiente de 

geometria dinâmica contribuiu para a criação de situações que ajudaram na construção do 

conceito de paralelismo e que os alunos alcançaram os objetivos propostos 

satisfatoriamente e produziram algum tipo de prova. 

 Varella (2010), em sua pesquisa “Prova e Demonstração na Geometria Analítica: 

uma análise das organizações didática e matemática em materiais didáticos” tinha como 

objetivo analisar como os autores de materiais didáticos do Ensino Médio organizavam as 

tarefas propostas envolvendo provas e demonstrações no conteúdo Geometria Analítica 

para o 3º ano do Ensino Médio. O aporte teórico que fundamentou as análises seguiu os 

pressupostos da Teoria Antropológica do Didático de Yves Chevallard, que focaliza o 

estudo das organizações praxeológicas – Matemática e Didática – pensadas para o ensino e 
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aprendizagem da Matemática e a teoria de Balacheff, que visa ao estudo da tipologia de 

provas produzidas por alunos. A questão de investigação foi: Quais organizações 

matemáticas e didáticas envolvendo prova e demonstração são propostas por materiais 

didáticos do Ensino Médio, no conteúdo Geometria Analítica? Para responder a essa 

questão, optou-se por uma pesquisa qualitativa com enfoque documental e, a partir do 

levantamento bibliográfico, discutiu-se a problemática envolvida no ensino e na 

aprendizagem de provas e demonstrações em conteúdos matemáticos, tanto no Ensino 

Fundamental quanto no Ensino Médio. A análise desses materiais confirmou algumas 

hipóteses da pesquisa e revelou que o trabalho com provas e demonstrações em materiais 

didáticos não foi abandonado, porém a clareza dos termos pertencentes ao sistema 

dedutivo é insatisfatória no que diz respeito à compreensão do que seja passível de 

demonstração em Matemática. 

 

3.5. O ensino de Geometria Analítica e as TICEM 

 

 De todos os tópicos presentes nos currículos da Matemática escolar, a Geometria é 

o que tem experimentado as maiores e mais profundas transformações com a utilização das 

tecnologias, principalmente, no desenvolvimento de softwares específicos voltados para o 

seu processo de ensino e aprendizagem. Zullato (2002, p. 20) afirma que eles “são 

freqüentemente utilizados no ensino de Geometria e permitem trabalhar com Geometria 

Euclidiana Plana, Geometria Não-Euclidiana e Geometria Analítica”. 

 Também Passos (2004, p. 27) corrobora com essa afirmação quando salienta que, 

“de um modo geral, os softwares de geometria dinâmica contemplam as características de 

ambientes informatizados que contribuem com um processo de ensino e aprendizagem, nos 

quais o aluno participa ativamente da construção do saber”.  

 Portanto, será necessário que o professor esteja preparado para trabalhar 

metodologicamente com esta ferramenta, pois os recursos disponíveis pelos softwares 

precisam ser explorados de maneira que possam contribuir para a aprendizagem do aluno, 

na medida em que este assume o comando desse processo e tem a liberdade para explorar 

os recursos e as suas possibilidades. 

 Nesse sentido, concordamos com Zulatto (2002, p. 93) ao afirmar que “os softwares 

são utilizados com a intenção de mostrar as propriedades que estão sendo estudadas. Na 

verdade, o que acontece é o que se costuma chamar de realizar a verificação e visualização 

de propriedades”.   
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 Assim sendo, não temos dúvida de que, ao utilizarmos um software de geometria 

dinâmica, estaremos colocando à disposição da aprendizagem dos alunos como 

facilitadores: a visualização de elementos algébricos, geométricos, a manipulação desses 

elementos, as relações e propriedades entre a Álgebra e a Geometria. 

 Portanto, o uso do software pode modificar o caráter das aulas de Geometria 

Analítica, na medida em que modifica a ação dos alunos frente ao cenário sugerido, 

conferindo-lhes autonomia para planejar ações, executá-las e refletir sobre elas, o que nos 

faz lembrar ações que caracterizam o ambiente construcionista de aprendizagem. 

 Allevato (2005), ao se referir a algumas pesquisas já realizadas, destaca: 

 

Em linhas gerais, essas pesquisas trazem evidências de que a utilização 

dos computadores nos ambientes de ensino de Matemática conduz os 
estudantes a modos de pensar e de construir conhecimento que são típicos 

do ambiente informático e, por vezes, favoráveis à aprendizagem de 

conteúdos ou à compreensão de conceitos matemáticos. Tais pesquisas 
destacam aspectos como o uso regular de representações múltiplas, a 

manifestação de concepções acerca da Matemática e dos conteúdos 

matemáticos, a ênfase na visualização, entre outros. (ALLEVATO, 2005, 
p. 133) 

 

 Além disso, o emprego de um software como auxílio metodológico para o ensino 

de conceitos geométricos será capaz de tirar o aluno da passividade em que ele se encontra 

e, mediante ajuda do professor pesquisador, transformá-lo em autor da construção que dá 

sentido ao este conhecimento matemático. 

 Acreditamos que, ao utilizarmos os recursos tecnológicos como ferramenta que 

potencializam o “fazer matemática”, em especial no ensino de Geometria Analítica, 

estamos possibilitando aos alunos trabalharem as várias representações de um mesmo 

objeto matemático, conforme afirmam Gravina e Santarosa (1998): 

 

Os programas que fazem “traduções” entre diferentes sistemas de 
representação apresentam-se como potentes recursos pedagógicos, 

principalmente porque o aluno pode concentrar-se em interpretar o efeito 

de suas ações frente às diferentes representações, até de forma 
simultânea, e não em aspectos relativos à transição de um sistema a outro, 

atividade que geralmente demanda tempo. (GRAVINA e SANTAROSA, 

1998, p. 1) 

 

 As autoras explicam ainda que os objetos matemáticos possam ser representados 

em diferentes formas e que no processo de construção é significativa uma exploração que 
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faça o trânsito entre esses diferentes sistemas. Como exemplo, Gravina e Santarosa (1998) 

apresentam: 

 

Uma função pode-se associar a uma representação gráfica que evidencia 

variações qualitativas, ou uma representação matricial numérica que 

evidencia variações quantitativas, ou ainda um fenômeno cujo 
comportamento é dado pela função. Ou, ainda, pode-se estudar família de 

funções sob o ponto de vista de operações algébricas e correspondentes 

movimentos geométricos nos gráficos associados. (GRAVINA e 
SANTAROSA, 1998, p. 11) 

 

 Vale ressaltar que além das contribuições cognitivas, existem as que estão 

associadas às motivacionais, principalmente para os alunos. Esses elementos podem ser 

explorados utilizando-se um software como o GeoGebra, tanto no estudo da Geometria 

quanto no estudo das Funções. A análise de uma representação gráfica da equação de um 

lugar geométrico, por exemplo, pode se tornar muito rica quando podemos explorar a 

possibilidade de visualizar e manipular, ou ainda construir numa mesma tela, as 

representações analíticas de várias curvas, usando textura e cores diferentes para os 

traçados e o preenchimento de áreas.  

 O ensino de Geometria Analítica, a partir da utilização de um software de 

geometria dinâmica como o GeoGebra, pode favorecer a construção de significados em 

Matemática a partir da representação de conceitos, estudos de propriedades intrínsecas às 

construções realizadas, bem como pela possibilidade de explorar, a partir da visualização, 

das formas algébrica e geométrica desses conceitos; assim, esse dinamismo oferecido pelo 

GeoGebra  pode favorecer a interação aluno / computador.  

 Em decorrência do exposto, acreditamos que para trabalhar com a utilização desses 

ambientes, não só para ensinar Geometria Analítica, mas, Matemática de um modo geral, é 

necessário que o professor acredite de fato que o processo de aprendizagem se baseia na 

ação do aluno em resolução de problemas, em investigações e explorações dinâmicas de 

situações que o intrigam (D’AMBROSIO, 1993). 

 Acreditamos também que, para se trabalhar a exploração de conceitos de Geometria 

Analítica com a utilização de um software de geometria dinâmica, deve ser levada em 

consideração uma variedade de processos de execução, não cabendo ao professor antecipá-

los, deixando-os para o momento em que os estudantes estiverem fazendo suas 

explorações. 
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 As possibilidades geradas por essa ferramenta metodológica, notadamente de 

auxiliar a transição entre outras mídias como lápis e papel, pode proporcionar ao aluno a 

oportunidade de verificar a validade de suas conjecturas, pois segundo Lima (2009): 

 

Isso ocorreu com a dinamicidade proporcionada pelo computador na 

construção de um gráfico e com possibilidade de animá-los ao se variar 

um coeficiente específico, os alunos trabalham de forma investigativa. Ao 
invés de esperarem as respostas e os encaminhamentos do professor, 

levantavam conjecturas que buscavam justificar matematicamente. 

(LIMA, 2009, p. 45) 

 

 Dessa forma, voltamos a destacar o papel do professor, fundamental para que com 

sua experiência e prática saiba conduzir a aprendizagem de seus alunos no sentido de 

desenvolver a tão sonhada autonomia capaz de favorecer o levantamento de conjecturas. 

Também, do professor, será exigido que ele assuma que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção” 

(FREIRE, 1997, p. 52). 

 Almeida (2000, p.115) observa que ao utilizarmos TICEM como uma ferramenta 

metodológica aumenta-se a possibilidade para que se promova a “descrição-execução-

reflexão-depuração” da atividade proposta e para isso, o professor precisa ir além de 

propor uma atividade para seus alunos, devendo incitá-los a refletir sobre os resultados 

obtidos, assim como ele próprio deve constantemente “analisar as implicações, os avanços 

e as limitações do uso desses softwares na prática e na investigação pedagógica” 

(ALMEIDA, 2000, p. 112). 

 

3.6. Nossa visão sobre o ensino de Geometria Analítica e a utilização de TICEM  

 

 Lecionando Geometria Analítica no 3º Ano do Ensino Técnico, muito nos preocupa 

a maneira de como devemos conduzir esse processo. Porém, as orientações dadas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2006) nos alertam para que o ensino 

dessa disciplina não valorize a memorização de equações, desprovido de significado e sim, 

que valorize a investigação, a explicação que leve à compreensão da Geometria Analítica 

como um conhecimento capaz de criar competências para: interpretar e fazer uso de 

modelos para a resolução de problemas geométricos; reconhecer que uma mesma situação 

pode ser tratada com diferentes instrumentais matemáticos, de acordo com suas 

características; associar situações e problemas geométricos as suas correspondentes formas 
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algébricas e representações gráficas e vice-versa; construir uma visão sistemática das 

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

eles. Convenhamos, na prática pedagógica, essa não é uma tarefa muito fácil.  

 A Geometria Analítica, objeto de estudo nos Ensino Médio e Superior, apresenta 

uma riqueza conceitual relevante para o desenvolvimento cognitivo do pensamento 

matemático presente em muitas áreas das ciências, como na Medicina em exames por 

imagem computadorizadas, na Engenharia desde a fabricação de peças de aço até a 

construção de cenários virtuais, na Astronomia, na Tecnologia de GPS e radares, podendo 

favorecer a compreensão de fenômenos naturais ou processos tecnológicos. Para tal, 

precisa advir de uma aprendizagem escolar com significações. 

 Silva (2006) já havia constatado que muitos alunos do Ensino Médio manifestam 

dificuldades em articular as diversas representações gráficas e algébricas de curvas planas, 

além da dificuldade em compreender a diferença entre o objeto matemático e sua 

representação geométrica. Aqui, cabe ressaltar que, quando falamos de conceito em 

Geometria Analítica Plana, estamos nos referindo ao objeto matemático e sua 

representação geométrica. Assim pensamos em retas, circunferências e cônicas como 

objetos matemáticos, tendo uma equação algébrica e em sua representação geométrica, 

enquanto lugares geométricos.   

Segundo nossa prática docente, muitas dessas dificuldades são resultado em parte, 

de um ensino estático que não leva em consideração a possibilidade de manipulação desses 

objetos (pontos, retas, planos). No nosso modo de ver, o ensino deveria partir da intuição, 

passando pela experimentação, combinando as linguagens gráficas, analíticas e simbólicas 

e levando-se em consideração as conexões possíveis com outros conteúdos matemáticos. 

Acreditamos, portanto, que tais dificuldades sejam frutos de um ensino centrado na 

transmissão de fórmulas e algoritmos, descontextualizados da realidade e em total 

descompasso com os avanços tecnológicos. Trata-se, portanto, de um ensino mecanicista, 

que deixa de lado o raciocínio lógico e espacial, favorecendo uma incapacidade de 

interpretação de uma construção gráfico-geométrico-algébrica.   

 Ao discutirmos o ensino de Geometria Analítica sob o ponto de vista de quem vai 

ensiná-la, é bom não esquecermos que, inicialmente, devemos levar em consideração o que 

dizem as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio quando trata dos seus 

conteúdos. Devemos lembrar que essas orientações caracterizam esse conteúdo como: 
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a) o estudo das propriedades geométricas de uma figura com base em 

uma equação (nesse caso, são as figuras geométricas que estão sob o 

olhar da álgebra);  
b) o estudo dos pares ordenados de números (x, y) que são soluções de 

uma equação, por meio das propriedades de uma figura geométrica     

(nesse caso, é a álgebra que está sob o olhar da geometria). Esses dois 

aspectos merecem ser trabalhados na escola. O trabalho com a geometria 
analítica permite a articulação entre geometria e álgebra. Para que essa 

articulação seja significativa para o aluno, o professor deve trabalhar as 

duas vias: o entendimento de figuras geométricas via equações, e o 
entendimento de equações, via figuras geométricas. [...] Entendido o 

significado de uma equação, deve iniciar o estudo das equações da reta e 

do círculo. Essas equações devem ser deduzidas e não simplesmente 

apresentada aos alunos, para que então, se tornem significativas, em 
especial quanto ao sentido geométrico de seus parâmetros. (BRASIL, 

2006, p. 77) 

 

 Como já nos reportamos em outro momento, a Geometria Analítica tem como 

função tratar algebricamente as propriedades e os elementos geométricos (PCNEM, 1999). 

Logo, aos alunos do Ensino Médio e também do Ensino Superior, deverá ser dada a 

oportunidade de conhecer essa forma de pensamento, oportunizando-lhe a possibilidade de 

perceber que um mesmo problema pode ser abordado por diferentes instrumentos 

matemáticos de acordo com suas características. Mas, não basta aos alunos a compreensão 

de que seja possível a criação de situações de aprendizagem em que ele possa mudar do 

quadro geométrico para o quadro algébrico e vice-versa. É preciso que essa transição seja 

feita através da utilização de situações de investigação, reflexão e acomodação de 

conceitos. 

 Portanto, acreditamos que um ambiente composto por computador e software 

dinâmico seja capaz de motivar o aluno a desenvolver suas potencialidades quanto à 

argumentação, compreensão, comunicação, elaboração de críticas ou propostas e acima de 

tudo no desenvolvimento de uma atitude de permanente aprendizado. 

 Para Duval (1995), a aprendizagem de Geometria favorece três diferentes formas de 

processos cognitivos com funções epistemológicas específicas: a visualização é o processo 

que examina o espaço-representação da ilustração de uma afirmação, para a exploração 

heurística de uma situação complexa, por uma breve olhada ou por uma verificação 

subjetiva; a construção de configurações que podem ser trabalhadas com um modelo, em 

que as ações representadas e os resultados observados são ligados aos objetos matemáticos 

representados; o raciocínio na relação no processo do discurso para a extensão do 

conhecimento, para a prova e para a explicação. 
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  Atiyah (1982) acredita que seja necessário trabalhar tanto o “pensamento visual”, 

desenvolvendo o processo de ensino e aprendizagem visualmente, associado à Geometria, 

quanto o “pensamento seqüencial” associado à Álgebra, pois ambos são fundamentais para 

a Educação Matemática dos cidadãos, coadunando com Martins (2003, p. 11) ao afirmar 

que “na Geometria há o domínio do pensamento visual e na Álgebra, o pensamento 

seqüencial, sendo ambos essenciais à Matemática e a ausência do ensino de Geometria 

prejudica a formação dos alunos neste aspecto”. 

 Essa dicotomia, segundo Atiyah (1982, p. 29) “é talvez, melhor comunicada pelas 

palavras insight versus rigor e ambas jogam um papel fundamental nos problemas 

matemáticos reais”. 

 Nesse momento, julgamos ser necessário explicitar um pouco mais, porque 

consideramos a visualização como um aspecto relevante no ensino de Geometria Analítica. 

Para tal, valemo-nos de Richit (2005), ao destacar que o aspecto visual explicita as 

potencialidades das tecnologias informáticas na resolução de diversos problemas em 

Geometria e também em Geometria Analítica: 

 

Assim, ao trabalhar com estes recursos, os alunos podem por si mesmos, 

conjecturar e chegar a determinadas conclusões pela simples observação 

das invariantes numa manipulação dinâmica sem que seja necessário o 
professor adiantar as definições de certos conceitos. (RICHIT, 2005, p. 

45) 

 

 Também explicitando o papel da visualização na Educação Matemática e 

analisando de que forma ela pode ser investigada e ampliada em ambientes 

computacionais, Borba e Villarreal (2005) avaliam que essa prática tem sido considerada 

um meio de ampliar o raciocínio e a aprendizagem em Matemática, pois as mídias focam o 

componente visual da Matemática. 

  Dessa maneira, em nossa pesquisa, será necessário empregarmos uma metodologia 

que seja capaz de tornar o ensino de Geometria Analítica mais investigativa das 

propriedades, com atividades exploratórias e com a ampliação das possibilidades de 

visualização de conceitos e propriedades, baseadas na experimentação, com ênfase na 

interpretação das construções geométricas e exploração das representações gráficas, as 

quais podem ser privilegiadas com o uso de um software dinâmico.  

  Novamente, devemos lembrar que, para que isso aconteça, “cabe ao professor a 

tarefa de elaborar atividades desafiadoras que possibilite a este estudante não somente 
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utilizar, mas de fato tirar proveito das possibilidades que o computador oferece” (RICHIT, 

2005, p. 135).  

 Passaremos, agora, à apresentação de nossa pesquisa em seu contexto e das 

diretrizes metodológicas que a conduziram. 
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Capítulo 4 

 

CONTEXTO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

O trabalho colaborativo e a pesquisa colaborativa entre professores 

de diferentes instituições e níveis de ensino têm surgido no mundo 

inteiro como uma proposta às mudanças sociais, políticas, culturais 

e tecnológicas que estão ocorrendo em escala mundial. Mudanças 

essas que colocam em cheque as formas tradicionais de educação e 

desenvolvimento profissional de professores e de produção de 

conhecimentos. 

Dario Fiorentini 

 

 Neste capítulo, descrevemos o contexto e os procedimentos de nossa pesquisa. 

Iniciamos, retomando mais uma vez a nossa questão de investigação, os objetivos e a 

metodologia da pesquisa.  

 A seguir, apresentamos o cenário onde ocorreu a pesquisa, uma descrição dos 

participantes e um detalhamento dos encontros ocorridos no Laboratório de Informática do 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB da Universidade Federal de Ouro Preto – 

UFOP, no qual implementamos nossas atividades exploratórias. 

 Também apresentamos, ao longo do capítulo, os instrumentos metodológicos da 

pesquisa. 

 

4.1.  Retomando a Questão de Investigação 

  

 Nos capítulos anteriores, priorizamos as discussões sobre Tecnologias da 

Informação e Comunicação na Educação Matemática, sua utilização na Educação 

Matemática e suas potencialidades no ensino de Matemática, além de abordar o ensino de 

Geometria, de Geometria Analítica Plana e buscar relações com as TICEM.  

Tais discussões nos permitiram elaborar a seguinte questão de investigação: 
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Como se constitui / se caracteriza um ambiente de aprendizagem e exploração 

dos conceitos de Retas, Circunferências e Cônicas utilizando TICEM no curso de 

Licenciatura em Matemática? 

 

 A partir da elaboração dessa questão, pudemos traçar alguns objetivos e planejar 

nossas diretrizes metodológicas.  

 

4.2. Retomando os Objetivos  

 

De uma forma geral, objetivamos apresentar / discutir a utilização de TICEM, como 

uma das tendências investigativas e metodológicas da Educação Matemática, visando 

também discutir o ensino de Geometria Analítica Plana nos Ensinos Médio e Superior. 

Mais especificamente, objetivamos identificar algumas contribuições das TICEM a 

partir da elaboração, desenvolvimento e avaliação de atividades exploratórias relacionadas 

a diversos conteúdos de Retas, Circunferências e Cônicas, trabalhados em Geometria 

Analítica Plana. 

Retomaremos, mais uma vez, nossos objetivos, por ocasião da elaboração das 

considerações finais de nossa pesquisa. 

 

4.3. Retomando a Metodologia de Pesquisa 

 

Nossa investigação pode ser classificada como qualitativa, não só pelos seus 

objetivos, como também pelos instrumentos de coleta de dados, os quais serão detalhados 

adiante. Entendemos como pesquisa qualitativa aquela em que a pergunta diretriz é 

elaborada de forma questionadora / problematizadora e os participantes nela envolvidas 

são fundamentais para a obtenção de respostas à pergunta, sob critérios de credibilidade, 

fornecendo informações mais descritivas que primam pelo significado dado às ações dos 

participantes, nas perspectivas de Borba e Araújo (2004) e Alves-Mazzotti (1999).  

Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51) apresentam uma caracterização de pesquisas 

qualitativas que nos permite dimensionar a sua abrangência e fundamentar a metodologia 

de pesquisa da presente dissertação, como segue: 

 

1. Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal; 
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2. A investigação qualitativa é descritiva; 

 

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos; 

 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os dados de forma indutiva; 

 

5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

 

 Os capítulos iniciais de nossa dissertação podem ser considerados frutos de nossa 

pesquisa teórico-bibliográfica sobre a utilização de TICEM nos processos de ensino e 

aprendizagem de Geometria Analítica Plana e, especialmente, sobre esses próprios 

processos.  

 Ressaltamos também que, para identificar possíveis constituições / caracterizações 

do ambiente de aprendizagem e exploração a partir da utilização de TICEM, elaboramos 

atividades exploratórias, apoiando-nos nas ideias de Pimentel e Paula (2007), que 

embasaram sua pesquisa na perspectiva das atividades investigativas (PONTE, 

BROCARDO e OLIVEIRA, 2003). 

 Decidimos apresentar as atividades por meio de explorações guiadas, como 

definem Pimentel e Paula (2007), ao abordarem a dinâmica dos processos de aprendizagem 

em uma atividade de investigação, destacando que: 

 

As explorações propostas, livres ou guiadas, levavam os alunos a tecerem 
intuições, inferências e conjecturas que ao serem sistematizadas 

produziam novas inferências e conjecturas em outro nível de elaboração, 

que necessitavam de novas sistematizações mais sofisticadas que, por sua 

vez, levavam a novas inferências..., num processo recorrente. 
(PIMENTEL e PAULA, 2007, p. 2) 

 

 Os autores afirmam ainda que, durante o processo de exploração / conjecturação, 

podem emergir uma “multiplicidade de situações, criações e aprendizagens”. Dessa forma, 

optamos por elaborar e propor atividades exploratórias guiadas, tendo em vista que, 

embora o elemento desencadeador da exploração seja mais dirigido, esse tipo de 

exploração leva à elaboração de conjecturas, o que já defendemos como de fundamental 

importância no desenvolvimento do trabalho com TICEM.  
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O diário de campo foi a forma de registro de dados utilizado pelo pesquisador 

durante os encontros dos grupos na realização das atividades de Laboratório, onde foram 

descritos alguns diálogos entre o pesquisador e os participantes, suas observações e os 

detalhamentos das atividades (ALVES-MAZZOTTI, 1999, p. 167).   

Os dados obtidos do diário de campo, juntamente com os dados coletados a partir 

de nosso questionário (explicitado ao final deste capítulo) e com o desenvolvimento das 

atividades pelos participantes, permitiram-nos realizar a análise de dados que será descrita 

no Capítulo 5 e retomada nas Considerações Finais.  

Passaremos, agora, a apresentar um detalhamento de todas as atividades que 

constituíram nossa pesquisa de campo, buscando descrever o contexto em que elas foram 

realizadas, seus participantes e seu envolvimento no desenvolvimento das atividades. 

 

4.4. Apresentando o contexto da pesquisa 

 

 A pesquisa de campo foi realizada no 1º semestre letivo de 2011, na única turma da 

disciplina MTM 244 – Geometria Analítica Plana, oferecida para o curso de Licenciatura 

em Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto e ministrado pelo Prof. Dr. 

Frederico da Silva Reis, orientador de nossa pesquisa. A disciplina MTM 244 é obrigatória 

e integra a grade curricular do 1º Período do curso de Matemática. 

 A ementa da disciplina é: Sistema Cartesiano e Pontos; Retas, Circunferências; 

Cônicas; Vetores no Plano; Sistemas de Coordenadas e foi desenvolvida de acordo com o 

seguinte conteúdo programático: 

 

1. Sistema Cartesiano e Pontos: Sistema cartesiano, posições de um ponto em relação ao 

sistema cartesiano; ponto médio de um segmento, baricentro de um triângulo, distância 

entre dois pontos; 

 

2.  Retas: Coeficiente angular, formas da equação da reta, interseção de duas retas, 

posições relativas entre duas retas, feixe de retas paralelas, feixe de retas concorrentes, 

ângulo agudo entre duas retas, distância de ponto a reta, área de um triângulo;  

 

3. Circunferências: Equação reduzida, equação normal, reconhecimento de uma 

circunferência, ponto e circunferência, reta e circunferência, circunferência e 

circunferência, problemas de tangência, determinação de circunferências; 
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4. Cônicas: Elipse, hipérbole, parábola, reconhecimento de uma cônica, intersecção de 

cônicas, tangentes a uma cônica; 

 

5. Vetotes no Plano: Definições, representações, operações; 

 

6.  Sistema de Coordenadas: Coordenadas cartesianas, coordenadas polares. 

 

 A carga horária total da disciplina foi de 60 (sessenta) horas/aula, assim 

distribuídas: 

 

1. 50 (cinquenta) horas/aula em sala de aula, consistindo de aulas expositivas e de 

resolução de exercícios, ministrados pelo professor responsável pela disciplina, sendo 

todas observadas pelo presente pesquisador; 

 

2. 10 (dez) horas/aula em Laboratório de Informática, nas quais as 5 (cinco) atividades 

exploratórias foram implementadas pelo presente pesquisador, sendo todas observadas pelo 

professor responsável. 

 

 A bibliografia básica utilizada foi: 

 

1. Coleção Fundamentos de Matemática Elementar – IEZZI, G. e outros. Volume 7 – 

Geometria Analítica. São Paulo: Atual, 2000; 

 

2. Cálculo com Geometria Analítica. SWOKOWSKI, E. W. Volume 1. São Paulo: 

McGraw-Hill, 2001. 

  

Inicialmente, 42 (quarenta e dois) alunos foram matriculados na disciplina. Desses, 

29 (vinte e nove) eram calouros, isto é, regularmente matriculados no 1º período e 13 

(treze) eram repetentes, isto é, matriculados em demais períodos do curso de Licenciatura 

em Matemática, o qual é estruturado ao longo de 8 (oito) períodos letivos, perfazendo um 

total de 4 (quatro) anos. 

 Esses alunos foram por nós convidados a participar de nossa pesquisa. Após 

detalharmos seus objetivos e instrumentos, todos eles aceitaram o convite. Portanto, a 
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partir de agora, denominaremos tais alunos simplesmente de “participantes” de nossa 

pesquisa. 

 Foram planejadas e implementadas 5 (cinco) atividades exploratórias ao longo de 

todo o semestre, na medida do desenvolvimento dos diversos tópicos do conteúdo 

programático.  As atividades, que seguem na íntegra nos apêndices da presente dissertação, 

foram desenvolvidas pelos participantes dentro do cronograma abaixo descrito. É 

importante ressaltar que o número de participantes no desenvolvimento de cada atividade 

variou em função da evasão de alunos, que é muito comum nas disciplinas do ciclo básico 

dos cursos de Ciências Exatas, em geral, como mostra o quadro abaixo:  

 

Atividade Conteúdo Data Participantes 

1 Retas 08 de abril de 2011 42 

2 Circunferências 06 de maio de 2011 36 

3 Elipses 20 de maio de 2011 34 

4 Hipérboles 10 de junho de 2011 33 

5 Parábolas 01 de julho de 2011 25 

Quadro 1: Cronograma das Atividades Exploratórias 

 

 As atividades foram desenvolvidas em grupos de 3 (três) ou 2 (dois) participantes, 

para que ocorressem as discussões e fosse possível a sua distribuição em torno dos 14 

(quatorze) computadores do Laboratório de Informática do ICEB / UFOP, nos quais havia 

sido instalado o software GeoGebra, utilizado nessa pesquisa. 

 O GeoGebra é um programa livre de Geometria Dinâmica criado por Markus 

Hohenwalter, na Universidade de Salzburg, em 2001, para ser utilizado em ambiente de 

sala de aula. Possibilita realizar construções utilizando pontos, vetores, segmentos, retas, 

secções cônicas bem como funções e alterar todos esses objetos dinamicamente após a 

construção estar finalizada, explorando a parte geométrica do software. 

 Escolhemos o GeoGebra por se tratar de um software livre, com uma interface 

amigável, que possibilita trabalhar de forma conjunta as representações algébrica e 

geométrica, além de fornecer ferramentas interessantes para uma exploração dinâmica dos 

conteúdos, como os seletores de movimento e a habilitação dos rastros. Assim, ele nos 

pareceu apropriado para o trabalho construtivo de lugares geométricos definidos por 

propriedades / condições, tão próprio da Geometria Analítica Plana.  
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4.5. Apresentando o Questionário de Avaliação das Atividades 

 

 Como instrumento de coleta de dados, além dos registros no diário de campo dos 

diálogos dos participantes e das observações do pesquisador no desenvolvimento das 

atividades, optamos pela aplicação de um Questionário de Avaliação das Atividades, 

composto por questões abertas e respondido pelos alunos ao final da Atividade 5.  

O objetivo do questionário foi não somente avaliar as atividades realizadas, mas 

também identificar as contribuições dessa realização para a aprendizagem dos 

participantes.  As questões que integraram o questionário foram as seguintes:    

 

1. Como você, futuro Professor de Matemática, avalia sua participação na realização das 

atividades exploratórias envolvendo conceitos de Geometria Analítica Plana com o uso do 

GeoGebra? Descreva! 

 

2. Você considerou que essas atividades complementaram, de alguma forma, a aula 

ministrada pelo professor? Justifique! 

 

3. Essa estratégia de trabalho, na qual apresentamos as atividades exploratórias de forma 

guiada, contribuiu para que você pudesse compreender, entender, aprender e até fazer 

conjecturas sobre o conteúdo estudado? Comente! 

 

4. Dentre os tópicos de Geometria Analítica Plana explorados nas atividades, em quais e 

em que aspectos a utilização do GeoGebra contribuiu para a sua aprendizagem de forma 

significativa? Detalhe! 

 

5. Você faria alguma sugestão de mudança ou acréscimo nas atividades ou na sua forma de 

realização? Fique à vontade! 

 

 A análise das respostas dadas pelos participantes, assim como uma descrição um 

pouco mais detalhada do desenvolvimento de cada atividade será feita no próximo 

capítulo. 
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Capítulo 5 

 

DESCREVENDO E ANALISANDO AS ATIVIDADES 

EXPLORATÓRIAS NA PERSPECTIVA DE UM  

AMBIENTE DE APRENDIZAGEM E EXPLORAÇÃO 

 

O que queremos é aproximar a pesquisa da vida diária do educador 

em qualquer âmbito em que ele atue, tornando-a um instrumento de 

enriquecimento do seu trabalho. Para isso é necessário 

desmistificar o conceito que a encara como privilégio de alguns 

seres dotados de poderes especiais, assim como é preciso entendê-

la como atividade que requer habilidades e conhecimentos 

específicos. 

Marli André & Menga Ludke 

 

 Ao longo da pesquisa teórico-bibliográfica, procuramos estabelecer algumas 

conexões entre as ideias de pesquisadores na área de Tecnologias da Informação e 

Comunicação na Educação Matemática e também na área de Ensino de Geometria 

Analítica Plana, de uma maneira geral. Pretendemos, nesse momento, retomar algumas 

dessas considerações, buscando conexões com alguns dos dados obtidos em nossa pesquisa 

de campo, a partir de nossos instrumentos metodológicos e das observações realizadas, os 

quais permitiram a elaboração de algumas categorias / eixos de análise, que passaremos 

agora a descrever. 

 

5.1. Retomando as atividades e seus processos de elaboração e implementação 

 

 Como apresentado no capítulo anterior, realizamos 5 (cinco) atividades 

exploratórias relacionadas ao estudo de Retas, Circunferências, Elipses, Hipérboles e 

Parábolas. 

 Essas atividades são compostas de 5 (cinco) questões, tendo cada questão alguns 

objetivos específicos. 

 Para guiar esse processo, elaboramos uma sequência de atividades nos moldes de 

uma sequência didática, que é definida por Zabala (1998, p. 18) como sendo “um conjunto 
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de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para realização de certos objetivos 

educacionais, que tem um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como 

pelos alunos”. 

 Lembramos uma vez mais que, para identificarmos possíveis contribuições da 

utilização de TICEM, elaboramos atividades exploratórias, apoiando-nos nas ideias de 

Pimentel e Paula (2007), acreditando na exploração guiada como um fator fundamental 

para a aprendizagem.  

 As atividades foram elaboradas para serem implementadas com o software 

GeoGebra, privilegiando questões / discussões nas quais a visualização, a experimentação 

e o raciocínio fossem explorados (DUVAL, 1995). 

 A estratégia pedagógica que adotamos para a elaboração das atividades coadunou 

com os objetivos propostos nessa pesquisa e que, de uma forma sucinta, buscam apresentar 

/ discutir a utilização de TICEM no ensino de Geometria Analítica Plana, apoiando-nos na 

concepção de que o aprendiz deve estar no centro do processo de ensino para a 

aprendizagem e, ademais, o professor deve atuar como mediador dessa relação. 

 Ao elaborarmos as atividades, nossa preocupação estava em ressignificar e 

aprofundar os conhecimentos de conceitos fundamentais da Geometria Analítica Plana, 

bem como desenvolver habilidades de uso didático de um software educativo. 

 Acreditamos que essas atividades privilegiam, de certa forma, um novo olhar sobre 

os conceitos trabalhados em sala de aula, permitindo a exploração aliada ao conhecimento 

teórico de sala de aula, gerando desafios ao raciocínio, melhorando a compreensão dos 

conhecimentos matemáticos abordados com características exploratórias, estimulando a 

investigação dos alunos. 

 Ao fazermos uso do computador como um grande aliado para o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, nossa expectativa era viabilizar a realização de novos tipos de 

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

 De fato, um dos aspectos por nós observados, diz respeito à interação que ocorreu 

entre os grupos participantes das atividades. Os participantes foram capazes de engajar-se 

autonomamente no cumprimento das atividades e quando uma solução não era atingida 

recorriam à mediação: aluno-aluno, aluno-pesquisador ou aluno-professor, isto é, o uso do 

computador como auxiliar da aprendizagem possibilitou a abertura de canais de 

comunicação com os alunos. 

 Em alguns momentos, durante a realização das atividades, percebemos que o 

conhecimento nem sempre é produzido somente por humanos e que o computador, em 
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muitas ocasiões, possibilitou de fato, chegar aos objetivos esperados (BORBA, 2004). 

 Em outras ocasiões, percebemos que o uso do computador possibilitou que se 

observassem através das construções geométricas algumas características algébricas de 

conceitos relacionados a circunferências e cônicas, por exemplo, além de possibilitar a 

observação das variações resultantes no aspecto gráfico (FRANCHI, 2007). 

 Ressaltamos também que essas atividades foram pensadas para que sua 

implementação prática possa priorizar aspectos que possibilitem ao aluno, uma maior 

compreensão dos conteúdos, além da ampliação das possibilidades de visualização de 

conceitos e propriedades, de realização de experimentação e de interpretação das 

construções geométricas.  

Estivemos atentos ao que aconselham os PCNEM’s (2006) no tocante ao trabalho 

com Geometria Analítica, ao permitir a articulação entre Geometria e Álgebra, a partir das 

atividades realizadas. 

 Em variados itens de nossas atividades, o software foi capaz de “mostrar” as 

propriedades que estavam sendo estudadas e possibilitou, de fato, a realização da 

verificação e visualização de algumas propriedades estudadas, como no caso de retas e 

circunferências. 

 Observamos ainda, que as possibilidades geradas pelo uso do software, 

notadamente de auxiliar a transição entre as mídias lápis e papel, puderam proporcionar 

aos alunos a oportunidade de verificar a validade de suas conjecturas. 

 Passaremos, a seguir, à descrição / análise de cada uma das 5 (cinco) atividades 

exploratórias realizadas e aplicadas com alunos do 1º período do curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, matriculados na disciplina MTM 244 

– Geometria Analítica Plana, no 1º semestre de 2011. 

Assim, buscaremos explicitar as perspectivas reveladas pelos participantes de nossa 

pesquisa a partir dos instrumentos que adotamos para a coleta de dados (questionário e 

atividades) levando em consideração as observações que fizemos nos encontros com os 

participantes. 

 

5.2. Atividade 1: Retas 

 

 Participaram dessa atividade 14 (quatorze) grupos compostos de 3 (três) 

participantes, aqui identificados por uma numeração feita aleatoriamente De certa maneira, 

os participantes dessa pesquisa, na sua maioria, demonstraram possuir conhecimentos e 
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apropriação dos meios de comunicação digital, como o computador e internet. Essa 

atividade foi subdividida em 4 (quatro) questões: 

 

 1.1. O caso de duas retas paralelas. 

 1.2. Construindo um Feixe de Retas Paralelas. 

 1.3. O caso de duas retas concorrentes. 

 1.4. Construindo um Feixe de Retas Concorrentes. 

  

Em 1.1. O caso de duas retas paralelas, estabelecemos como objetivo: explorar / 

argumentar / inferir a condição de paralelismo entre duas retas a partir dos gráficos / 

equações. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes que plotassem o gráfico das retas      r: 

2x + 3y – 5 = 0 e s: 4x + 6y + 5 = 0 no GeoGebra. Em seguida, baseados no que 

visualizavam na tela do computador, perguntamos: O que você pode concluir acerca das 

retas?  

Apresentamos uma construção gráfica da situação: 

 

 

Figura 1 – Construção síntese de 1.1 

 

Esperávamos que os participantes respondessem que as retas eram paralelas. 

Exatamente como esperávamos, a partir das respostas dadas, concluímos que os 

participantes visualizaram, experimentaram e raciocinaram corretamente acerca do 

paralelismo entre as retas. Eis algumas das respostas atribuídas ao item: 
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São retas decrescentes e paralelas. (GRUPO 6) 

 

Pela observação dos gráficos, podemos concluir que as retas são 
paralelas. (GRUPO 7) 

 

 No próximo item, solicitamos que os participantes, na Janela de Álgebra do 

GeoGebra, selecionassem a equação da reta r e, posicionando o mouse sobre o gráfico da 

reta, clicassem com o botão direito onde abria-se uma caixa de diálogos do software, 

escolhendo a opção “Equação y = kx + d” para obter a equação reduzida da reta e, em 

seguida, identificassem o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta r. Solicitamos 

que fizessem o mesmo para a reta s. Todos os grupos corresponderam de forma satisfatória 

ao que foi solicitado nesse item.  

 No último item, procuramos explorar a visualização e a capacidade de análise dos 

participantes, ao solicitarmos que eles concluíssem acerca da condição geral para que duas 

retas sejam paralelas. De maneira geral, os grupos concluíram corretamente, como 

observamos a seguir: 

 

A condição para serem paralelas seria ter o mesmo coeficiente angular 

(m). (GRUPO 8) 

 
Coeficientes angulares das retas precisam ser iguais. (GRUPO 6) 

 

Os coeficientes angulares devem ser iguais e os coeficientes lineares 

devem ser diferentes. (GRUPO 13) 
 

Seus coeficientes angulares devem ser iguais e para que as retas sejam 

paralelas distintas, seus coeficientes lineares devem ser distintos. 
(GRUPO 7) 

 

Em 1.2. Construindo um Feixe de Retas Paralelas, estabelecemos como objetivo: 

investigar / conjecturar / deduzir as principais características de um Feixe de Retas 

Paralelas. 

 Queremos ressaltar que os participantes realizaram essa atividade sem que o 

professor responsável pela turma (orientador de nossa pesquisa) houvesse trabalhado esse 

assunto em sala de aula; por isso mesmo, esse item teve um forte caráter de investigação. 

 Visando uma maior familiarização com o software, solicitamos aos participantes a 

criação de um seletor c, variando no intervalo real [–15, 9], com incremento 3. Para a 

criação do seletor, explicamos todos os passos, desde a ida à barra de ferramentas, 
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passando pela escolha da opção “Seletor”, até sua nomeação e definição do intervalo e 

incremento. 

 No campo de entrada do GeoGebra, solicitamos, então, que digitassem a equação 

da reta  r: x – 2y + c = 0, observassem a construção gráfica na tela do computador, 

movimentassem o seletor e anotassem o que eles observavam. 

 Após análise das respostas atribuídas a esse item, percebemos que, dos 14 

(quatorze) dos grupos participantes, 8 (oito) grupos responderam corretamente, dentro do 

que se esperava no item e 6 (seis) deram respostas parcialmente corretas. Eis algumas das 

respostas consideradas corretas: 

 

De acordo com a movimentação de c (seletor), observam-se retas 

diferentes, porém paralelas. (GRUPO 11) 
 

As retas são sempre paralelas formando um feixe de retas paralelas. 

(GRUPO 4) 
 

O termo independente varia e as retas continuam paralelas. (GRUPO 3) 

 

 

 Apresentamos, também, algumas respostas consideradas parcialmente corretas, por 

envolver o termo independente c, chamado de “dependente” por um dos grupos e de 

“coeficiente linear” por outro, manifestando certa confusão entre as equações geral e 

reduzida de uma reta: 

 

c é termo dependente da equação; onde formam várias retas paralelas. 

(GRUPO 10) 
 

A cada c diferente temos uma reta paralela. c é o coeficiente linear, logo 

temos uma família de retas paralelas. (GRUPO 1) 

 

 A seguir, solicitamos aos participantes que clicassem com o botão direito do mouse 

sobre a reta construída no item anterior e selecionassem “Habilitar Rastro” e 

movimentassem o seletor c, para que verificasse a validade de suas observações, o que foi 

feito satisfatoriamente por todos.  

 Na sequência, sugerimos aos grupos que escolhessem alguns valores para c (por 

exemplo, um valor positivo, um valor negativo e o valor nulo) dentro do intervalo 

considerado no primeiro item e anotassem a equação geral de cada uma das retas r1, r2 e 

r3. Em seguida, pedimos que plotassem no GeoGebra cada uma das equações e 
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obtivessem, com a ajuda do software, a equação reduzida, identificando os coeficientes 

angular e linear das retas.  

 Ao analisarmos as respostas dadas a esse item, concluímos que os participantes 

realizaram satisfatoriamente a tarefa. Apresentamos uma construção gráfica da situação e 

algumas das respostas dadas: 

 

 

Figura 2 – Construção síntese de 1.2 

 

 
 

Figura 3 – Solução de 1.2 pelo Grupo 3 

                                                                                                       

No último item, solicitamos aos participantes que tentassem generalizar, a partir das 

resoluções anteriores, como seria a equação geral do Feixe de Retas Paralelas a certa reta, 

dada pela equação a0 x + b0 y + c0 = 0 e justificassem sua resposta. 

 Provavelmente, devido ao caráter de generalização da questão, constatamos que 2 

(dois) dos grupos simplesmente nada responderam e outros 7 (sete) grupos responderam de 

forma insatisfatória, simplesmente repetindo a equação da reta apresentada no primeiro 
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item. Finalmente, 5 (cinco) grupos responderam de forma satisfatória ao que esperávamos 

para a questão. Eis algumas das respostas: 

 

a0 x + b0 y + cn = 0. a0 e b0 permaneceram iguais na equação dada, porém 

o valor cn irar variar, podendo ter n valores. (GRUPO 9) 

 

a0 x + b0 y + c = 0; c  IR. Os valores a0 e b0 serão os mesmos para 
todas as retas do feixe, pois elas possuem o mesmo coeficiente angular. 

Já o valor de c, pode ser qualquer valor real. (GRUPO 7) 

 

Em 1.3. O caso de duas retas concorrentes, estabelecemos como objetivo: explorar / 

argumentar / inferir a condição de concorrência entre duas retas a partir dos gráficos / 

equações. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes que plotassem no GeoGebra, o gráfico 

das retas r: 3x – 4y – 10 = 0 e s: x + y – 1 = 0. Todos os grupos concluíram com sucesso 

essa tarefa, visto que, conforme nossas observações, já estavam todos familiarizados com o 

uso dos principais comandos do software utilizados na atividade.  

 A seguir, utilizando-se da barra de ferramentas do software, solicitamos que 

selecionassem “Interseção de Dois Objetos” e, em seguida, clicassem sobre o ponto de 

interseção que apareceu na tela do computador, solicitando ainda que anotassem as 

coordenadas desse ponto de interseção. Todos os grupos conseguiram identificar o ponto  

P (2 , – 1) como interseção entre as retas r e s.  

Apresentamos uma construção gráfica da situação: 

 

 

Figura 4 – Construção síntese de 1.3 
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 Na sequência, solicitamos aos participantes que selecionassem a equação da reta r, 

clicassem e obtivessem sua equação reduzida, identificando seus coeficientes angular e 

linear. Solicitamos também que fizessem o mesmo procedimento com a reta s. Nesse 

momento, solicitamos que utilizassem a mídia lápis e papel para, algebricamente, 

determinar o ponto de interseção das duas retas e confirmassem ou não a resposta obtida 

no item anterior. Verificamos que 13 (treze) grupos concluíram com êxito a tarefa e apenas 

1 (um) dos grupos não conseguiu realizar a tarefa, por erro no procedimento algébrico.                                                                                                                

 No último item, solicitamos aos grupos participantes que inferissem, a partir do que 

foi observado no item anterior, acerca da condição geral para que duas retas sejam 

concorrentes. Consideramos corretas as respostas de 6 (seis) grupos e incorretas ou 

parcialmente corretas, as respostas de 8 (oito) grupos. Eis algumas das respostas 

consideradas corretas: 

 

Para que sejam concorrentes, é necessário que elas tenham um ponto de 
interseção entre si e coeficiente angular diferente. (GRUPO 4) 

 

Os coeficientes angulares devem ser diferentes. (GRUPO 6; GRUPO 9)  

 

 Apresentamos também, algumas respostas consideradas parcialmente corretas: 

 

O coeficiente angular e linear diferentes, com interseção em um único 

ponto. (GRUPO 1) 
 

Os coeficientes angulares devem ter sinais opostos. Coeficientes lineares 

não importam. (GRUPO 13) 

 

Em 1.4. Construindo um Feixe de Retas Concorrentes, estabelecemos como 

objetivo: investigar / conjecturar / deduzir as principais características de um Feixe de 

Retas Concorrentes. 

 Convém salientarmos que esse tópico também não tinha sido abordado em sala de 

aula pelo professor responsável; daí o porquê dele ter sido abordado na forma de 

investigação, agora no laboratório, com o auxílio do GeoGebra. 

 Inicialmente, solicitamos que os participantes criassem um seletor m tendo como 

intervalo de variação real [–10, 10], com incremento 1. Solicitamos aos participantes que, 

no campo de entrada de dados do GeoGebra, digitassem a equação da reta r:                       

y + 1 = m.(x – 2) e, em seguida, movimentassem o seletor, afim de que pudessem observar 

o comportamento da reta e anotassem suas conjecturas / deduções.  
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Após a análise das respostas dadas, concluímos que 2 (dois) grupos atenderam às 

expectativas do que se pedia na questão, 2 (dois) grupos não atenderam ao que se esperava 

da questão e 10 (dez) grupos atenderam parcialmente ao esperado para a questão. Eis 

algumas das respostas consideradas satisfatórias: 

 

Que é formado feixe de retas que possuem um ponto comum. (GRUPO 
9) 

 

Os coeficientes angular e linear se alteram. As retas geradas são 
concorrentes. (GRUPO 13) 

 

 Apresentamos, também, algumas respostas consideradas parcialmente satisfatórias: 

 

Ao movimentar m (seletor), varia o coeficiente angular fazendo com que 

a reta gire em função de m no intervalo dado [–10 , 10] e possui um 
ponto fixo P (2 , –1). (GRUPO 11) 

 

Quando alteramos o valor de m, modificamos o coeficiente angular da 
reta. (GRUPO 4) 

 

Para melhorar o efeito visual da resolução, solicitamos aos grupos participantes que 

habilitassem as opções “Habilitar Rastro” e, em seguida “Animação Ativada”, tentando 

verificar a validade de suas observações no item anterior. 

 Na sequência, solicitamos aos participantes que escolhessem aleatoriamente no 

intervalo dado no primeiro item, três valores para m (por exemplo, um valor positivo, um 

negativo e o valor nulo) e anotassem no espaço reservado para a resposta, cada uma das 

equações.  

Em seguida, solicitamos que plotassem no GeoGebra os gráficos das respectivas 

equações e identificassem o ponto de interseção entre elas. Finalizando a atividade, 

solicitamos que verificassem, algebricamente, que esse ponto satisfazia às três equações. 

Todos os grupos realizaram a tarefa de maneira satisfatória.  

Apresentamos uma solução gráfica da situação e algumas das respostas dadas: 
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Figura 5 – Construção síntese de 1.4 

 

 
Figura 6 – Solução de 1.4 pelo Grupo 3 

                                                                 

 No último item, solicitamos aos participantes que tentassem generalizar, a partir das 

observações anteriores, como seria a equação fundamental do Feixe de Retas 

Concorrentes. Verificamos que 7 (sete) grupos atenderam plenamente ao que foi solicitado 

no item; 6 (seis) grupos atenderam parcialmente e 1 (um) grupo nada respondeu.  

Apresentamos uma resposta que consideramos satisfatória e uma outra que explicita 

uma certa confusão entre a tentativa de generalização com o caso particular trazido no 

primeiro item: 

 

(y – y0) = m.( x – x0). A cada variação de m, temos uma reta que passa 
pelo ponto P de coordenadas (x0, y0), determinando um feixe de retas 

concorrentes que passam por P. (GRUPO 7) 

 

y0 + 1 = m.(x0 – 2); m ϵ IR. Qualquer que seja o valor de m, a reta gerada 
passará sempre pelo mesmo ponto (x0, y0). Serão concorrentes (GRUPO 

13) 

 

 Acreditamos que nessa atividade tenhamos trabalhado a abordagem visual 

(ALLEVATO, 2005; BORBA e PENTEADO, 2001), bem como algumas diferentes 

formas de processos cognitivos na aprendizagem de Geometria (DUVAL, 1995).  
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5.3. Atividade 2: Circunferências 

 

 Participaram dessa atividade 13 (treze) grupos compostos de 3 (três) ou 2 (dois) 

participantes. Devido à evasão dos participantes na disciplina, em cada atividade o número 

de participantes foi menor do que na atividade anterior. Assim, ocorreu uma migração de 

alguns participantes para outros grupos. Entretanto, tentamos manter a numeração dos 

grupos da Atividade 1, dentro do possível. A exemplo das demais, essa atividade foi 

subdividida em 4 (quatro) questões: 

 

 2.1. O caso da posição relativa entre uma reta e uma circunferência. 

 2.2. Discutindo as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. 

 2.3. O caso da posição relativa entre duas circunferências. 

 2.4. Discutindo as posições relativas entre duas circunferências. 

  

 Em 2.1. O caso da posição relativa entre uma reta e uma circunferência, 

estabelecemos como objetivo: explorar / argumentar / inferir a posição relativa entre uma 

reta e uma circunferência a partir dos gráficos / equações. 

 Ressaltamos que esse assunto já havia sido trabalhado em sala de aula pelo 

professor responsável pela turma. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes que plotassem o gráfico da reta s: y = x e 

da circunferência λ: x
2
 + y

2
 = 8 no GeoGebra. Em seguida, baseados no que visualizavam 

na tela do computador, perguntamos: O que você pode concluir acerca da posição relativa 

entre a reta e a circunferência? 

 Apresentamos uma construção gráfica da situação: 
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Figura 7 – Construção síntese de 2.1 

 

 Esperávamos que os participantes respondessem que a reta s era secante à 

circunferência λ. Exatamente como esperávamos, a partir das respostas dadas, inferimos 

que os participantes concluíram corretamente a posição relativa entre a reta e a 

circunferência. Eis algumas das respostas atribuídas ao item: 

 

A reta é secante, pois corta a circunferência em 2 pontos distintos. 

(GRUPO 13) 
 

Reta secante à circunferência passando pelo centro da circunferência. 

(GRUPO 3) 

 

 Acreditamos que os participantes, ao responderem corretamente esse item, tenham 

se valido bastante da visualização que a construção gráfica permitiu.  

 No item seguinte, solicitamos aos participantes que, a partir da “Interseção de Dois 

Objetos”, obtivessem os pontos de interseção entre a reta e a circunferência. Todos os 

grupos identificaram os pontos A (2 , 2) e B (–2 , –2) como os pontos de interseção. 

 No último item, procuramos explorar os conhecimentos algébricos dos participantes 

da pesquisa ao solicitarmos que eles obtivessem, agora algebricamente, os pontos de 

interseção identificados no item anterior.  De maneira geral, os participantes realizaram 

com sucesso essa tarefa, como observamos nas duas soluções a seguir: 
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Figura 8 – Solução de 2.4 pelo Grupo 9  

 

 

Figura 9 – Solução de 2.4 pelo Grupo 3 

                                                                              

 Essa situação remete-nos à discussão das relações entre tecnologias e o 

conhecimento a partir da oralidade e da escrita (LEVY, 1993), pois acreditamos que a 

transição entre as mídias, na perspectiva de Borba e Penteado (2003), foi fundamental para 

a identificação e confirmação dos pontos de interseção em questão. Coadunamos, portanto, 

com as idéias de Borba e Penteado (2003), quando afirmam que a informática não substitui 

a oralidade e a escrita; somente as completa. 

 Em 2.2. Discutindo as posições relativas entre uma reta e uma circunferência, 

estabelecemos como objetivo: investigar / conjecturar / deduzir as posições relativas entre 

uma reta e uma circunferência. 

 Queremos ressaltar que os participantes realizaram essa atividade sem que o 

professor responsável pela turma houvesse trabalhado esse assunto em sala de aula; por 

isso mesmo, esse item teve um caráter de investigação.  

 No campo de entrada do GeoGebra, solicitamos, então, que digitassem a equação 

da circunferência λ: x
2
 + y

2
 = 8. Solicitamos, então, aos participantes a criação de um 

seletor c, variando no intervalo real [–10 , 10], com incremento 1. Para a criação do seletor, 

lembramos aos participantes todos os passos, desde a ida à barra de ferramentas, passando 
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pela escolha da opção “Seletor”, até sua nomeação e definição do intervalo e incremento. 

A seguir, eles deveriam digitar no campo de entrada de dados a equação da reta s:              

y = x + c, observar a construção gráfica na tela do computador, movimentar o seletor e 

verificar a validade de suas observações feitas no item anterior. 

A seguir, solicitamos aos participantes que clicassem com o botão direito do mouse 

sobre a reta construída no item anterior e selecionassem “Habilitar Rastro” e 

movimentassem o seletor c, para que verificassem a validade de suas observações, o que 

foi feito satisfatoriamente por todos 

 Ao analisarmos as respostas dadas a esse item, concluímos que os participantes 

realizaram satisfatoriamente a tarefa. Apresentamos uma construção gráfica da situação e 

algumas das respostas dadas: 

 

 

Figura 10 – Construção síntese de 2.2.a/b  

 

A posição das retas muda, mas elas são paralelas e a reta fica secante, 

tangente e exterior em relação à circunferência. (GRUPO 3) 
 

Ao variar o coeficiente linear da reta (c), varia a posição da reta em 

relação à circunferência, mas continuam paralelas. (GRUPO 11) 

 

 Destacamos nesse momento, que o computador criou um ambiente concreto / 

abstrato (GRAVINA e SANTAROSA, 1998), possibilitando aos participantes da atividade 

visualizar e manipular de forma concreta na tela do computador os gráficos das equações. 
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 Na sequência, sugerimos aos grupos que escolhessem alguns valores para c no 

intervalo dado no item anterior (por exemplo, c = 8, c = 4, c = 0, c = –4 e c = –8) e 

anotassem a equação reduzida de cada uma das retas. Em seguida, pedimos que plotassem 

no GeoGebra os gráficos das retas juntamente com o gráfico da circunferência λ:              

x
2
 + y

2
 = 8 e identificassem a posição relativa de cada uma das retas em relação à 

circunferência. 

 Ao analisarmos as respostas dadas a esse item, concluímos que os participantes 

realizaram-na satisfatoriamente. Apresentamos uma construção gráfica da situação e uma 

das respostas dadas: 

 

 

Figura 11 – Construção síntese de 2.2.c 

 

s1: y = x + 8, Exterior à circunferência 

s2: y = x + 4, Tangente à circunferência 

s3: y = x, Secante à circunferência 

s4: y = x – 4, Tangente à circunferência 

s5: y = x – 8, Exterior à circunferência (GRUPO 3) 

 

 No último item dessa atividade, solicitamos aos participantes que discutissem as 

posições relativas entre a reta s: y = x + c e a circunferência λ: x
2
 + y

2
 = 8 em função de c, 

como tentativa de generalização a partir dos casos específicos. 



91 

 Provavelmente, devido ao caráter de generalização da questão, constatamos que 

apenas 1 (um) grupo a realizou na forma como esperávamos e os 12 (doze) grupos 

responderam, baseando-se talvez, na visualização proporcionada pela construção gráfica.  

Ainda assim, constatamos algumas dificuldades no que diz respeito à escrita de intervalos 

numéricos.  Eis a solução considerada por nós como a que atendeu aos requisitos da 

questão: 

 

 

Figura 12 – Solução de 2.2.d pelo Grupo 7 

 

 Apresentamos também uma resposta considerada parcialmente satisfatória, por não 

ter sido obtida a partir de uma análise algébrica e sim, pela “sugestão visual” do item 

anterior:  

 

 

Figura 13 – Solução de 2.2.d pelo Grupo 6 

 

 Esse era mais um resultado que, para ser confirmado, os alunos deveriam recorrer 

ao lápis e papel. Mesmo que a generalização não tenha sido obtida a partir de um 

desenvolvimento algébrico, podemos ressaltar que a transição entre o computador e as 

mídias lápis e papel (BORBA e PENTEADO, 2003) foi importante para o resultado ter 

sido, ao menos, estabelecido. Isso nos lembra Zulatto (2002) ao afirmar que os softwares 



92 

podem ser utilizados para a “demonstração” de algumas propriedades, a partir de sua 

verificação e visualização.   

  Devemos levar em consideração ainda, que a visualização proporcionada pelo 

software ampliou as possibilidades de estabelecimento do resultado, ainda que sua 

comprovação algébrica seja engenhosa, embora o professor responsável já tivesse, em sala 

de aula, estabelecido as posições relativas entre uma reta e uma circunferência a partir da 

discussão da equação do 2º grau resultante da solução do sistema formado pelas equações 

da reta e da circunferência. É interessante destacar que essa questão (exatamente com os 

mesmos dados) foi resolvida pelo professor responsável, posteriormente à realização da 

atividade, em uma aula de exercícios.  

 Em 2.3. O caso da posição relativa entre duas circunferências, estabelecemos como 

objetivo: explorar / argumentar / inferir a posição relativa entre duas circunferências a 

partir dos gráficos / equações. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes que plotassem no GeoGebra o gráfico 

das circunferências  λ1: x
2
 + y

2
 – 2x – 3 = 0  e  λ2: x

2
 + y

2
 + 2x – 4y + 1 = 0. Todos os 

participantes realizaram com sucesso a tarefa. 

 A seguir, baseando-se nas construções e no que observavam na tela do computador, 

perguntamos: O que você pode concluir acerca da posição relativa entre as 

circunferências? Todos os grupos conseguiram identificar a posição correta entre as 

circunferências: secantes. 

 Apresentamos uma construção gráfica da situação: 

  

Figura 14 – Construção síntese de 2.3  
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  Na sequência, solicitamos aos participantes que, utilizando a “Interseção de Dois 

Objetos”, identificassem os pontos de interseção entre as duas circunferências. Verificamos 

que todos os grupos realizaram satisfatoriamente essa tarefa, identificando os pontos         

A (1 , 2) e B (–1 , 0) como os pontos de interseção.  

 No último item, solicitamos aos participantes que verificassem nos seus cadernos 

de anotações de sala de aula, a resolução de um exercício do livro-texto feita pelo professor 

responsável, envolvendo exatamente as mesmas circunferências e comparassem com a 

identificação feita no GeoGebra, verificando que os pontos obtidos eram os mesmos. 

 Em 2.4. Discutindo as posições relativas entre duas circunferências, estabelecemos 

como objetivo: investigar / conjecturar / deduzir algumas posições relativas entre duas 

circunferências. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes da atividade que plotassem o gráfico da 

circunferência  λ1: x
2
 + y

2
 – 12x + 32 = 0 no GeoGebra. Em seguida, pedimos que criassem 

um seletor r, variando no intervalo real [1 , 10], com incremento 1 e no campo de entrada 

de dados do GeoGebra, digitassem a equação λ2: x
2
 + y

2
 = r

2
. Solicitamos que 

movimentassem o seletor e observassem a posição da circunferência λ2 em relação à 

circunferência λ1, que era “fixa” e perguntamos: O que você observa na tela do 

computador? 

Esperávamos como resposta: circunferências exteriores, tangentes exteriores, 

tangentes interiores e uma circunferência (de menor raio) interna a outra circunferência (de 

maior raio). Todavia, 8 (oito) grupos ao se referirem à posição de tangência, não 

discriminaram se eram tangentes internas ou externas e 5 (cinco) grupos apenas 

mencionaram que, ao variar o raio de λ2 as posições relativas das duas circunferências 

mudavam, sem estabelecer essas posições.  

Apresentamos uma solução gráfica e algumas das respostas dadas, desde as iniciais 

mais “genéricas”, até a última que demonstra uma grande dificuldade com a representação 

de um sistema de desigualdades simultâneas: 
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Figura 15 – Construção de 2.4.a 

 

Conforme a variação do raio de λ2 ela está exterior, tangente ou secante 

em relação a λ1. (GRUPO 3) 

 
À medida que variamos o seletor, variamos o raio da circunferência λ2 e 

sua posição em relação a λ1 . (GRUPO 7) 

 
Quando r = 1, 2 ou 3, λ2 é exterior a λ1; quando r = 4, λ2 é tangente a λ1; 

quando r = 5, 6 ou 7, λ2 é secante a λ1; quando r = 8, λ2 é tangente a λ1 e 

quando r = 9 ou 10, λ2 é externa a λ1. (GRUPO 8) 
 

Para r < –4 ou r > 4 é exterior; para r = –4 ou r = 4 é tangente; para           

4 > r > 8 é secante. (GRUPO 12) 

  

 Para melhorar o efeito visual da resolução, solicitamos aos participantes 

selecionassem “Habilitar Rastro” e movimentassem o seletor, para verificar a validade das  

observações feitas no item anterior. 

 Na sequência, sugerimos aos participantes que atribuíssem valores para r no 

intervalo dado no item anterior (por exemplo, r = 2, r = 4, r = 6, r = 8, r = 10) e, utilizando 

as mídias lápis e papel, anotassem a equação reduzida de cada uma das circunferências. 

Em seguida, pedimos que plotassem no GeoGebra as equações obtidas, juntamente com a 

circunferência λ1: x
2
 + y

2
 – 12x + 32 = 0 e identificassem a posição relativa de cada uma 

das circunferências em relação à circunferência λ1.  

 Apresentamos uma solução gráfica e algumas das respostas dadas: 

 



95 

 

Figura 16 – Construção de 2.4.c 

 

λ21: x
2
 + y

2
 = 4, exterior a λ1 

 

λ22: x
2
 + y

2
 = 16, tangente externa a λ1 

 
λ23: x

2
 + y

2
 = 36, secante a λ1 

 

λ24: x
2
 + y

2
 = 64, tangente interna a λ1 

 
λ25: x

2
 + y

2
 = 100, exterior a λ1. (GRUPO 11) 

 

 No último item, solicitamos aos participantes que discutissem as posições relativas 

entre as circunferências λ1: x
2
 + y

2
 – 12x + 32 = 0 e λ2: x

2
 + y

2
 = r

2
, em função de r. Aqui, 

os participantes deveriam utilizar as mídias lápis e papel, pois se tratava de um problema 

algébrico. 

 Analisando as respostas dadas na atividade, concluímos que apenas 1 (um) grupo 

conseguiu resolver corretamente a questão, sendo que 6 (seis) grupos apenas denominaram 

as posições relativas entre as circunferências sem efetuar os cálculos algébricos. 

Acreditamos que estes tenham levado em consideração, os valores sugeridos no item 

anterior e, a partir dessa informação, tenham observado a posição das circunferências na 

construção gráfica. Os outros 6 (seis) grupos não fizeram os cálculos algébricos e 

apresentaram respostas incompletas, talvez baseados em observações realizadas nas 

construções gráfica do item anterior. 
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 Apresentamos, inicialmente, a solução algébrica desenvolvida por apenas um dos 

grupos:  

 

 
 

Figura 17 – Solução de 2.4.d pelo Grupo 7 

  

Apresentamos também, algumas respostas baseadas, talvez, apenas na construção 

gráfica: 

  

À medida em que se aumenta o raio de λ2, a circunferência passa de 
exterior para tangente externa, secante, tangente interna e interior a λ1. 

(GRUPO 4) 

 
r < 4 temos circunferências externas. 

r = 4 temos tangente externa. 

4 < r < 8 temos circunferências secantes. 

r = 8 temos tangente interna. 
r > 8 temos internas. (GRUPO 13) 

 

0 < r < 4 → exteriores. 
r = 4 → tangentes exteriores. 

4 < r < 8 → secantes. 

r = 8 → tangentes interiormente. 

r > 8 → interior. (GRUPO 6)  
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 Nesse episódio, destacamos uma vez mais que o uso de TICEM, embora não 

substitua as mídias lápis, papel ou quadro negro, possibilita ao professor desenvolver uma 

habilidade de alternar adequadamente atividades “tradicionais” e atividades com 

“computador” (VALENTE, 1999). 

  

5.4. Atividade 3: Elipses 

 

 Participaram dessa atividade 13 (treze) grupos compostos de 3 (três) ou 2 (dois) 

participantes. Essa atividade também foi subdividida em 4 (quatro) questões: 

 

 3.1. Explorando os elementos de uma elipse. 

 3.2. Explorando a excentricidade de uma elipse. 

 3.3. O caso da posição relativa entre uma reta e uma elipse. 

 3.4. Discutindo as posições relativas entre uma reta e uma elipse. 

  

 Em 3.1. Explorando os elementos de uma elipse, estabelecemos como objetivo: 

explorar / argumentar / inferir os elementos de uma elipse a partir dos gráficos / equações. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes que plotassem o gráfico da elipse dada 

pela equação reduzida λ: x
2
/25 + y

2
/16 = 1 no GeoGebra. Em seguida, baseados no que 

visualizavam na tela do computador, pedimos que identificassem o valor de a, de b e em 

seguida, que obtivessem o valor de c. 

 Apresentamos uma construção gráfica da situação: 

 

Figura 18 – Construção síntese de 3.1.a 
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 Exatamente como esperávamos, a partir das respostas dadas, concluímos que os 

participantes responderam satisfatoriamente ao que foi proposto pela questão. Eis uma das 

respostas atribuídas ao item: 

 

a = 5 ; b = 4 e a
2
 = b

2
 + c

2
 

                       5
2
 = 4

2
 + c

2
 

                       25 = 16 + c
2
 

                       c
2
 = 25 – 16  

                       c
2
 = 9 

                       c = 3. (GRUPO 6) 

   

 No item seguinte, solicitamos aos participantes que, utilizando a barra de 

ferramentas do GeoGebra, escolhessem a opção “Elipse” e selecionassem como focos os 

pontos (– 3 , 0) e (3 , 0) e, em seguida, clicassem sobre o ponto (5 , 0). Então, perguntamos 

qual era a equação da elipse que aparecia na Janela de Álgebra e pedimos que eles 

verificassem, algebricamente, que se tratava da mesma elipse dos itens anteriores, já que a 

equação fornecida pelo GeoGebra estava na forma geral (ou normal) 16x
2
 + 25y

2
 = 400. 

Procedendo a análise das resoluções, concluímos que 7 (sete) grupos realizaram a 

tarefa que havia sido solicitada, 1 (um) grupo não conseguiu realizar as simplificações 

necessárias para se chegar à resposta desejada, 3 (três) grupos se limitaram a transcrever a 

equação que eles visualizaram na Janela de Álgebra do software e 2 (dois) grupos 

escreveram a equação reduzida diretamente, sem realizar as passagens algébricas 

necessárias.  

Apresentamos uma das respostas consideradas corretas: 

 

16 x
2
 + 25 y

2
 = 400 → 

1
1625

400

400

400

25

400

16

22

22





yx

yx

 

                                     (GRUPO 10)                                               

  

 No último item, aproveitando a construção na tela do computador, solicitamos que 

os participantes marcassem um ponto qualquer na elipse. Em seguida, que clicassem em 

“Segmento definido Por dois Pontos”, no ponto marcado na elipse e em cada um dos seus 

focos. Na Janela de Álgebra, solicitamos que observassem a soma das medidas dos 

segmentos. Para finalizar a tarefa, pedimos que movimentassem o ponto na elipse e 
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observassem novamente. Pedimos, então, que explicassem suas conclusões. 

 Apresentamos uma construção gráfica da situação: 

 

 

Figura 19 – Construção síntese de 3.1.d 

  

Eis algumas das respostas atribuídas ao item: 

 

A soma de A e B é igual ao tamanho do eixo maior. Os valores mudam 

mas prevalece a soma e igualdade dPF1 + dPF2 = eixo maior. (GRUPO 
11) 

 

A soma é 10 que é igual a 2a. A soma dos segmentos sempre será 10, 
independente da localização do ponto. (GRUPO 8) 

 

 
Que a distância entre o ponto escolhido e um dos focos somada à 

distância entre o ponto escolhido e o outro foco é igual ao eixo maior. 

(GRUPO 12) 

 

6,81 + 3,19 = 10. Movendo o ponto, a soma dos segmentos DA  e DB  é 

sempre a mesma, 10. (GRUPO 3) 

 

 Em 3.2. Explorando a excentricidade de uma elipse, estabelecemos como  objetivo: 

investigar / conjecturar / deduzir as propriedades da excentricidade de uma elipse.  

 Inicialmente, solicitamos aos participantes que clicassem em “Elipse” e 

selecionassem como focos, dois pontos quaisquer do eixo x e, depois, movimentassem 

gerando várias elipses. Perguntamos sobre o que observavam sobre o formato dessas 

elipses. Eis algumas das respostas dadas pelos grupos: 
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Quanto maior o valor de a, o formato da elipse se aproxima de uma 

circunferência. Quanto menor o valor de a, o formato da elipse fica 

“achatado”. (GRUPO 6) 
 

As elipses mudaram de forma de acordo com o cursor. Assumindo 

formas mais circulares, ou mais elípticas. (GRUPO 5) 

 
Quanto mais ela afasta dos dois focos ela se assemelha a uma 

circunferência, quanto mais perto dos dois focos mais parecida com uma 

reta. (GRUPO 3) 
 

Quanto mais o eixo menor (2b) aproxima-se do eixo maior (2a) em 

valores, mais a elipse caracteriza-se uma circunferência e quanto mais o 

eixo maior e a distância focal se aproximam, mais a elipse se parece com 
um segmento de reta. (GRUPO 12) 

 

 Nossa análise parte do pressuposto de que os participantes, pela aula expositiva do 

professor responsável anterior à realização da atividade, já conheciam a definição 

matemática da excentricidade de uma elipse; portanto, esperávamos que os mesmos 

relacionassem a medida do semi-eixo maior da elipse com a medida da semi-distância 

focal. Mesmo assim, acreditamos que eles procuraram de certa forma, investigar suas 

construções e tentaram interpretá-las com suas próprias palavras. 

 No item seguinte, solicitamos aos participantes que clicassem sobre uma das 

elipses, selecionassem “Habilitar Rastro” e movimentassem o ponto marcado sobre ela, 

para verificarem a validade de suas observações no item anterior. Pela nossa observação, 

os grupos conseguiram realizar essa tarefa. 

 Apresentamos uma construção gráfica da situação: 

 

Figura 20 – Construção síntese de 3.2.b 
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 No item seguinte, solicitamos que os participantes fizessem uma conexão com o 

que havia sido trabalhado em sala de aula e perguntamos sobre o que poderiam concluir 

em relação à excentricidade das elipses. Eis algumas das respostas: 

 

e = c/a → Quanto maior o valor de a menor é a excentricidade. Quanto 

menor o valor de a maior é a excentricidade. (GRUPO 6) 

 
Relacionando com a aula, podemos concluir que quanto menor o valor de 

a, teremos um formato próximo de um segmento de reta, quanto maior o 

valor de a, teremos um formato próximo de uma circunferência e se c = 

a, temos um segmento de reta. (GRUPO 1) 
Quanto mais perto de zero a excentricidade, mais parecida com uma 

circunferência. Quanto mais perto de 1 a excentricidade, mais parecida 

com uma reta. (GRUPO 3) 
 

Quanto mais próxima a excentricidade de zero, mais a elipse parecerá 

com uma circunferência. Quanto mais próxima a excentricidade de 1, 
mais a elipse parecerá com um segmento de reta. (GRUPO 12) 

 

 O último item foi análogo aos itens anteriores, uma vez que solicitamos aos 

participantes que, utilizando a barra de ferramentas do GeoGebra, clicassem em “Elipse”, 

selecionassem dois focos agora no eixo y e depois, movimentassem, gerando várias 

elipses. Pedimos que fizessem as mesmas observações do item anterior. 

Apresentamos uma construção gráfica da situação: 

 

 

Figura 21 – Construção síntese de 3.2.d 
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 Em 3.3. O caso da posição relativa entre uma reta e uma elipse, estabelecemos 

como objetivo: explorar / argumentar / inferir a posição relativa entre uma reta e uma 

elipse a partir dos gráficos / equações. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes da atividade que plotassem no GeoGebra 

o gráfico da reta r: y = x e da elipse λ: x
2
/25 + y

2
/16 = 1. 

 Em seguida, baseando-se na observação da construção realizada, perguntamos: O 

que você pode concluir acerca da posição relativa entre a reta e a elipse? 

 Apresentamos a seguir, uma construção gráfica da situação:` 

 

 

Figura 22 – Construção síntese de 3.3.a 

 

 Analisando as respostas, observamos que todos os participantes concluíram 

corretamente que a reta era secante em relação à elipse.  

 A seguir, solicitamos aos participantes que clicassem em “Interseção de Dois 

Objetos” e sobre os pontos de interseção observados na tela do computador. Todos os 

grupos identificaram corretamente os pontos de interseção entre a reta e a elipse como 

sendo A (3,12 ; 3,12) e B (–3,12 ; –3,12). 

 Apresentamos uma construção gráfica da situação: 
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Figura 23 – Construção síntese de 3.3.c 

  

No último item, utilizando as mídias lápis e papel, solicitamos aos participantes que 

verificassem algebricamente os pontos de interseção obtidos no item anterior. 

 Verificamos que apenas 2 (dois) grupos não conseguiram desenvolver essa questão. 

Eis uma das respostas formuladas para esse item: 

 

 
Figura 24 – Solução de 3.3.d pelo Grupo 6 
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 Em 3.4. Discutindo as posições relativas entre uma reta e uma elipse, 

estabelecemos como objetivo: investigar / conjecturar / deduzir as posições relativas entre 

uma reta e uma elipse. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes que plotassem no GeoGebra o gráfico da 

elipse λ: x
2
/25 + y

2
/16 = 1. Em seguida, que criassem um seletor c, variando no intervalo 

real [–10 , 10], com incremento 0,1. A seguir, solicitamos que digitassem a equação da reta 

r: y = x + c e movimentassem o seletor para observar a posição da reta r em relação à 

elipse λ, perguntando o que eles observavam. Analisando as respostas dadas a esse item, 

concluímos que os grupos conjecturaram corretamente. Eis algumas das respostas dadas: 

 

Formamos um feixe de paralelas. Que as retas são em relação a elipse, 

secantes, tangentes e externas a elipse. (GRUPO 9) 
 

Dependendo do valor de c, a reta fica secante, tangente ou externa à 

elipse. (GRUPO 8) 
 

À medida que movimenta-se o seletor, altera-se a posição relativa da reta 

à elipse. (GRUPO 12) 
 

c > 6,4 e c < –6,4 exterior a elipse; c = 6,4 e c = –6,4 tangente a elipse;            

–6,4 < c < 6,4 secante a elipse. (GRUPO 3) 

  

 Para melhorar o efeito visual da construção, solicitamos aos participantes que 

habilitassem a opção “Habilitar Rastro” e movimentassem o seletor, para verificar a 

validade das observações do item anterior.   

 Na sequência, solicitamos aos participantes que escolhessem alguns valores para c 

(por exemplo, c = 8; c = 6,4; c = 0; c = –6,4; c = –8) e anotassem a equação reduzida de 

cada uma das retas. Em seguida, que plotassem-nas no GeoGebra, juntamente com a 

equação da elipse λ: x
2
/25 + y

2
/16 = 1 e identificassem a posição relativa de cada uma 

dessas retas em relação à elipse.  

 Apresentamos uma solução gráfica e uma das respostas dadas: 
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Figura 25 – Construção síntese de 3.4.c 

 

r1: y = x + 8  exterior 
r1: y = x + 6,4  tangente 

r1: y = x  secante 

r1: y = x – 6,4  tangente 
r1: y = x – 8  exterior (GRUPO 3) 

 

 Finalizando a atividade, solicitamos aos participantes que discutissem as posições 

relativas entre a reta r: y = x + c e a elipse λ: x
2
/25 + y

2
/16 = 1 em função de c, pois, após 

explorarmos as construções no software e as possibilidades de visualização, resolvemos 

trabalhar um pouco o desenvolvimento algébrico, utilizando-se das mídias lápis e papel. 

 Analisando os resultados, concluímos que apenas 2 (dois) grupos desenvolveram 

algebricamente a questão e obtiveram os resultados que esperávamos, 1 (um) grupo não 

conseguiu desenvolver os cálculos algébricos e os outros 10 (dez) grupos, provavelmente 

se aproveitando das construções no GeoGebra, conseguiram concluir corretamente essa 

questão sem, no entanto, realizar os cálculos algébricos. 

 Apresentamos uma resposta, considerada completa, outra considerada incompleta e 

outra, talvez baseada somente em conjecturas proporcionadas pela visualização da 

construção geométrica: 
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Figura 26 – Solução de 3.4.d pelo Grupo 7 

 

 
Figura 27 – Solução de 3.4.d pelo Grupo 9 

 

 

Figura 28 – Solução de 3.4.d pelo Grupo 3 
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 Concluímos, mais uma vez, que pode haver um descompasso entre a visualização 

proporcionada pelo software e o desenvolvimento algébrico, ainda que Atiyah (1982) nos 

lembre da importância de se trabalhar tanto o pensamento visual, associado à Geometria, 

como o pensamento sequencial, associado à Álgebra.  

 

5.5. Atividade 4: Hipérboles 

 

 Participaram dessa atividade 11 (onze) grupos compostos por 3 (três) participantes. 

Novamente, essa atividade foi subdividida em 4 (quatro) questões: 

 

 4.1. Explorando os elementos de uma hipérbole. 

 4.2. Explorando a excentricidade de uma hipérbole. 

 4.3. O caso da hipérbole equilátera. 

 4.4. Apresentando as assíntotas de uma hipérbole. 

 

 Em 4.1. Explorando os elementos de uma hipérbole, estabelecemos como objetivo: 

explorar / argumentar / inferir os elementos de uma hipérbole a partir dos gráficos / 

equações. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes da atividade que plotassem o gráfico da 

hipérbole λ: x
2
/9 – y

2
/16 = 1 no GeoGebra. Em seguida, baseados no que visualizavam na 

tela do computador, pedimos que identificassem o valor de a; pela análise da equação, 

identificassem o valor de b e a seguir, que obtivessem algebricamente o valor de c.  

 Apresentamos uma construção gráfica da situação: 

 

 

Figura 29 – Construção síntese de 4.1.a 
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 Esperávamos que os participantes da atividade completassem sem problema esse 

item, o que de fato veio a acontecer. Eis uma das respostas atribuídas ao item: 

 

a = 3; b = 4 e c
2
 = a

2
 + b

2
 

                     c
2
 = 16 + 9 

                     c
2
 = 25 

                     c = 5. (GRUPO 3) 

  

 No item seguinte, solicitamos aos participantes que clicassem em “Hipérbole”, 

selecionassem como focos os pontos (–5 , 0) e (5 , 0) e depois, clicassem sobre o ponto    

(3 , 0). Perguntamos qual era a equação da hipérbole que aparecia na Janela de Álgebra do 

GeoGebra e pedimos que verificassem, algebricamente, que se tratava da mesma hipérbole 

do item anterior. Todos os grupos responderam de forma satisfatória ao que foi solicitado 

no item. Eis uma das respostas atribuídas ao item: 

 

16 x
2
 – 9 y

2
 = 144; dividindo toda a equação por 144, obtemos a equação 

anterior: 1
169

22


yx

. (GRUPO 12) 

 

 No último item, solicitamos aos participantes que marcassem um ponto qualquer na 

hipérbole já construída no item anterior. Em seguida, que clicassem em “Segmento 

definido por Dois Pontos”. A seguir, que clicassem no ponto marcado na hipérbole e em 

um dos focos e que fizessem o mesmo procedimento para o outro foco, perguntando o que 

eles observavam sobre a diferença das medidas dos segmentos. Finalizando, solicitamos 

que eles movimentassem o ponto sobre a hipérbole e observassem novamente, explicando 

suas conclusões. 

 De maneira geral os participantes expressaram suas conclusões ao fazerem uma 

conexão com a definição de hipérbole que já havia sido trabalhada em sala de aula, pelo 

professor responsável pela turma. 

 Apresentamos uma construção gráfica da situação e algumas das respostas 

atribuídas ao item:  
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Figura 30 – Construção síntese de 4.1.d 

 

│PF1 – PF2│= 2a. Porque a diferença das distâncias do ponto até os 

focos é igual ao eixo real 2a. (GRUPO 6) 

 
A diferença entre a distância do ponto ao foco 1 e do ponto ao foco 2 é 

sempre igual à distância do eixo real. (GRUPO 11) 

 
A diferença entre as distâncias de um ponto da hipérbole ate seus focos é 

uma constante, nesse caso: 6. (GRUPO 3) 

 
Observamos que independente de onde o ponto se localize na hipérbole, a 

diferença das distâncias ao foco será sempre igual a 2a que no caso é 6. 

(GRUPO 7) 

 

 Em 4.2. Explorando a excentricidade de uma hipérbole, estabelecemos como 

objetivo: investigar / conjecturar / deduzir as propriedades da excentricidade de uma 

hipérbole. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes que clicassem em “Hipérbole”, 

selecionassem como focos dois pontos quaisquer do eixo x e, depois, movimentassem 

gerando várias hipérboles. Perguntamos: O que você observa sobre o formato dessas 

hipérboles?  

 Apresentamos algumas respostas dadas pelos participantes: 

 

Quando a distância do eixo real tende a zero a hipérbole tende a dois 

segmentos de reta paralelos ao eixo y, excentricidade 0. Quando a 
distância do eixo real tende ao foco a hipérbole a ter excentricidade 1. 

(GRUPO 11) 
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Quanto menor o valor de “a” mais próxima do eixo imaginário fica a 

hipérbole e quanto mais próximo de “c” é o valor de “a”, a hipérbole se 

aproxima de duas semi-retas opostas. (GRUPO 7) 
 

Quando a tende a 0 as hipérboles ficam paralelas ao eixo y. Quando a 

tende a c as hipérboles tendem a duas semi-retas. (GRUPO 1) 

 
Podemos observar que quando o eixo real tende-se a zero, a hipérbole 

tende a ser retas paralelas. E quando o eixo imaginário tende-se a zero, a 

hipérbole tende a duas semi-retas. (GRUPO 2) 

 

 Em seguida, pedimos que clicassem sobre uma das hipérboles, selecionassem 

“Habilitar Rastro” e movimentassem o ponto marcado para verificar a validade das 

observações do item anterior.  

 Apresentamos uma construção gráfica da situação: 

 

 

Figura 31 – Construção síntese de 4.2.a 

 

 Na sequência, tentando fazer uma conexão com o que foi estudado em sala de aula, 

perguntamos: O que você pode concluir em relação à excentricidade das hipérboles? 

 Apresentamos algumas das respostas dadas pelos participantes: 

 

Quando ela se aproxima do eixo y, o a fica muito pequeno e como           

e = c/a, o c fica muito grande e a hipérbole tende a duas retas paralelas. 
Quando se aproxima dos focos no eixo x, o a fica grande e c menor. E a 



111 

hipérbole tende a duas semiretas colineares com origem nos focos. 

(GRUPO 3) 

 
Quando a hipérbole tem sua excentricidade tendendo a “um”, ela tende a 

uma reta. E quando a tende a 0, a excentricidade é indefinida. (GRUPO 

5) 

 
Quando a excentricidade tende a zero a hipérbole tende a duas retas 

paralelas verticais. Quando a excentricidade tende a 1 a hipérbole tende a 

retas paralelas ao eixo x. (GRUPO 11) 
 

e = c/a → Quando a se aproxima de 0 as hipérboles ficam paralelas ao 

eixo y. Quando a se aproxima de c as hipérboles tendem a uma semi-reta. 

(GRUPO 1) 

 

 No último item, solicitamos aos participantes que clicassem em “Hipérbole”, 

selecionassem como focos dois pontos quaisquer do eixo y e depois movimentassem 

gerando várias hipérboles. Pedimos que fizessem as mesmas observações anteriores. 

Apresentamos uma construção gráfica da situação: 

 

 

Figura 32 – Construção síntese de 4.2.d 

 

 Em 4.3. O caso da hipérbole equilátera, estabelecemos como objetivo: explorar / 

argumentar / inferir sobre os elementos de uma hipérbole equilátera a partir dos gráficos / 

equações. 
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 Inicialmente, solicitamos aos participantes que plotassem no GeoGebra o gráfico da 

hipérbole  λ: x
2
/16 – y

2
/16 = 1. Em seguida, solicitamos que, pela observação do gráfico 

construído na tela do computador identificassem a; pela análise da equação, identificassem 

b e, a seguir, obtivessem c. Todos os grupos concluíram esse item de maneira satisfatória. 

 Apresentamos uma construção gráfica da situação:  

 

 

Figura 33 – Construção síntese de 4.3.a 

  

 Na sequência, pedimos aos participantes que, tentando fazer uma conexão com o 

que haviam estudado em sala de aula sobre o assunto, respondessem: O que você pode 

concluir em relação à excentricidade da hipérbole? Como podemos classificá-la? De 

maneira geral, os grupos apresentaram de forma satisfatória as suas argumentações.  

 Apresentamos algumas das respostas dadas: 

 

A excentricidade é realmente 2 . Hipérbole equilátera. 

2
4

24


a

c
e . (GRUPO 1) 

 

2
4

24


a

c
e . Como a = b e a excentricidade é 2 , a hipérbole é 

equilátera. (GRUPO 6) 

 

2
4

24


a

c
e . A excentricidade da hipérbole é maior do que 1. 

Como a = b, podemos classificar a hipérbole como equilátera. (GRUPO 

2) 
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 No último item dessa questão, solicitamos aos participantes que criassem a equação 

de uma hipérbole eqüilátera cujo eixo real estivesse contido no eixo y. Em seguida, 

determinassem seus elementos e verificassem que a hipérbole era, de fato, equilátera pela 

definição. Por último, pedimos que plotassem o gráfico da equação e observassem sua 

construção. 

 Apresentamos uma construção gráfica da situação a partir de uma hipérbole criada 

por um grupo e também a resposta desse grupo: 

 

 

Figura 34 – Construção síntese de 4.3.d 

 

 
Figura 35 – Solução de 4.3.d pelo Grupo 9 

 

 Em 4.4. Apresentando as assíntotas de uma hipérbole, estabelecemos como 

objetivo: investigar / conjecturar / deduzir as equações das assíntotas de uma hipérbole. 
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 Ressaltamos que esse assunto ainda não havia sido trabalhado em sala de aula pelo 

professor responsável pela disciplina. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes que plotassem no GeoGebra o  gráfico 

da hipérbole  λ: x
2
/16 – y

2
/25 = 1. 

 Apresentamos a construção gráfica da situação: 

 

 

Figura 36 – Construção síntese de 4.4.a 

  

Em seguida, solicitamos que observando o gráfico na tela do computador, 

identificassem a; pela análise da equação, identificassem b e, a seguir, determinassem c. 

Concluímos que os participantes responderam de modo satisfatório a esse item. 

 Apresentamos uma das respostas dadas: 

 

 
Figura 37 – Solução de 4.4.b pelo Grupo 2 

                 

 Na sequência, solicitamos aos participantes que plotassem no GeoGebra os gráficos 

das retas t1: y = (5/4)x e t2: y = (-5/4)x na mesma tela em que já havia a construção da 

hipérbole do item anterior. Solicitamos que movessem os eixos, em “Deslocar Eixos”, para 

cima na direção dos dois ramos da hipérbole e depois, para baixo também na direção dos 

dois ramos da hipérbole, perguntando o que eles haviam observado. 

 Apresentamos uma construção gráfica da situação e algumas das respostas dadas 

pelos grupos: 
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Figura 38 – Construção síntese de 4.4.c 

 

As retas nunca encontram a hipérbole. (GRUPO 5) 
 

A hipérbole nunca encontra as retas. (GRUPO 3) 

 
Observamos que a hipérbole se aproxima das retas, mas nunca as toca. 

(GRUPO 12) 

 

Observamos que a hipérbole nos dá a impressão que encosta nas retas 
mas na verdade ela nunca encosta. (GRUPO 7) 

 

A reta e a hipérbole tendem ao paralelismo. (GRUPO 11) 
 

Que as retas tendem a paralelas aos ramos da hipérbole no infinito. 

(GRUPO 6) 

 

 No último item, explicitamos aos participantes, que as retas da questão anterior são 

chamadas de “assíntotas” da hipérbole e solicitamos que eles tentassem generalizar a partir 

da equação da hipérbole λ: x
2
/a

2
 – y

2
/b

2
 = 1, quais seriam as equações de suas assíntotas t1 

e t2.  

 Apresentamos algumas das respostas dadas pelos participantes. A primeira 

considerada correta; uma segunda considerada incorreta por simplesmente repetir as 

equações das retas do início da questão e ainda, uma terceira considerada incorreta, talvez 

por tentar identificar as bissetrizes como assíntotas de qualquer hipérbole: 
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Figura 39 – Solução de 4.4.d pelo Grupo 2 

 

 
Figura 40 – Solução de 4.4.d pelo Grupo 8 

 

 
Figura 41 – Solução de 4.4.d pelo Grupo 11 

 

 Consideramos que, nesse caso, o software contribuiu para a aprendizagem do 

conteúdo de assíntotas de uma hipérbole (ALLEVATO, 2005), possibilitando aos 

participantes a compreensão de um conceito matemático que não é trivial: a 

assintoticidade!      

 

5.6. Atividade 5: Parábolas 

 

 Participaram dessa atividade 11 (onze) grupos compostos de 3 (três) ou 2 (dois)  

participantes. Essa atividade, como todas as demais, foi subdividida em 4 (quatro) 

questões: 

 

 5.1. Explorando os elementos de uma parábola. 

 5.2. Explorando parábolas com diretrizes não paralelas aos eixos coordenados. 

 5.3. Explorando a variação do parâmetro de uma parábola. 

 5.4. Criando uma atividade exploratória com parábolas. 

  

 Em 5.1. Explorando os elementos de uma parábola, estabelecemos como objetivo: 

explorar / argumentar / inferir os elementos de uma parábola a partir dos gráficos / 

equações. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes que plotassem no GeoGebra o gráfico da 

parábola Ρ: y
2
 = 16x. Em seguida, a partir de uma análise algébrica da equação, pedimos 
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que identificassem o vértice V, o parâmetro p, o foco F e a equação da diretriz  d. Todos os 

participantes concluíram satisfatoriamente essa tarefa. 

 Apresentamos uma construção gráfica da situação e uma das respostas dadas: 

  

 

Figura 42 – Construção síntese de 5.1.a 

 

V ( 0 , 0 ); p = 8; F ( 4, 0 ) e d: x = –4  

2p = 16 
p = 8. (GRUPO 11) 

 

 No item seguinte, solicitamos aos participantes que clicassem em “Parábola”, 

selecionassem como foco o ponto (4 , 0) e como diretriz, que digitassem a equação  da reta 

x = 4. Em seguida, perguntamos qual era a equação da parábola que aparecia na Janela de 

Álgebra do GeoGebra, solicitando que verificassem, algebricamente, que se tratava da 

mesma parábola dos itens anteriores. Todos os grupos responderam de forma satisfatória 

ao que foi solicitado nesse item. 

 No último item, solicitamos aos participantes que marcassem um ponto qualquer na 

parábola construída no item anterior, clicassem em “Distância, Comprimento ou 

Perímetro” e, em seguida, clicassem respectivamente no ponto da parábola e no seu foco, 

no ponto da parábola e na diretriz. Perguntamos: O que você observa sobre a medida dos 

segmentos? Finalizando, pedimos que movimentassem o ponto sobre a parábola e 

observassem novamente, explicando suas conclusões. Todas as respostas foram 

satisfatórias. 
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Apresentamos uma construção gráfica da situação e algumas das respostas: 

 

 

Figura 43 – Construção síntese de 5.1.d 

                    

As medidas dos segmentos BA  e Bd  são congruentes. Para qualquer 

posição do ponto na parábola as medidas dos segmentos serão sempre 

iguais. (GRUPO 13) 
 

BA= 5,46; Bd = 5,46. Que são iguais. Movimentando confirmamos que 

sempre será igual de acordo com a definição de parábola. (GRUPO 7) 

 
São iguais. À medida que se movimenta o ponto os comprimentos 

variam, porém são iguais entre si. A distância entre a diretriz e o ponto da 

parábola e entre o ponto da parábola e o foco são iguais. (GRUPO 3) 
 

A distância do ponto até o foco é igual a distância do ponto até a diretriz, 

assim como na definição de parábola: d (P, F) = d (P, d). (GRUPO 10) 

 

 Em 5.2. Explorando parábolas com diretrizes não paralelas aos eixos coordenados, 

estabelecemos como objetivos: investigar / conjecturar / deduzir as propriedades de 

parábolas com diretrizes não paralelas aos eixos coordenados. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes que selecionassem como foco o ponto  

(2 , 2) e como diretriz a reta y = – x. Em seguida, solicitamos que eles anotassem a equação 

da parábola que aparecia na Janela de Álgebra: x
2
 – 2xy + y

2
 – 8x – 8y = –16. 

 Apresentamos uma construção gráfica da situação: 
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Figura 44 – Construção síntese de 5.2.a 

 

 Em seguida, fizemos uma conexão com um exercício já feito em sala de aula pelo 

professor responsável, utilizando a definição da parábola enquanto lugar geométrico e eles 

puderam perceber que se tratava da mesma equação da parábola obtida no exercício.  

 Na sequência, solicitamos aos participantes que clicassem em “Parábola”, 

selecionassem o ponto (–1 , 1) como foco e a reta y = x como diretriz.  Perguntamos: Qual 

é a equação da parábola que aparece na janela de Álgebra do GeoGebra? Os participantes 

concluíram com êxito essa tarefa. 

No último item, fizemos uma conexão entre a construção gráfica do software que 

possibilitou visualizar a equação da parábola, com o cálculo algébrico para confirmarmos a 

equação fornecida pelo software. Os grupos completaram de maneira satisfatória essa 

atividade.  

  Apresentamos uma construção gráfica da situação e algumas das respostas dadas 

pelos participantes: 
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Figura 45 – Construção síntese de 5.2.c 

 

   

Figura 46 - Solução de 5.2.c pelo Grupo 11  

 

 
Figura 47 – Solução de 5.2.c pelo Grupo 12 
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 Em 5.3. Explorando a variação do parâmetro de uma parábola, estabelecemos como 

objetivo: explorar / argumentar / inferir a variação do parâmetro de uma parábola a partir 

dos gráficos / equações. 

 Inicialmente, solicitamos aos participantes que criassem um seletor p, variando no 

intervalo real [1 , 10], com incremento 1 e, no campo de entrada de dados,  digitassem a 

equação P: y = (1/2 p)x
2
. Solicitamos que movimentassem o seletor para observar o 

formato da parábola P e perguntamos: O que você observa? 

 Nesse item, esperávamos inferências gráficas sobre a “abertura” da concavidade da 

parábola, à medida em variava o valor de p.  

 Apresentamos uma construção gráfica da situação e algumas das respostas dadas: 

 

 

Figura 48 – Construção síntese de 5.3.a 

 

A medida que p muda, a concavidade se estreita ou se alarga. (GRUPO 8) 
 

Quando p aumenta, a abertura da parábola diminui e quando p diminui, a 

abertura da parábola aumenta. (GRUPO 6) 

 
Quanto maior o valor de “p”, mais a parábola se aproxima de ser uma 

semi-reta no eixo y. (GRUPO 12) 

 

 A seguir, solicitamos dos participantes que clicassem com o botão direito do mouse 

sobre a parábola P e selecionassem “Habilitar Rastro”, movimentando o seletor para 

verificar a validade das observações do item anterior. 
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 Na sequência, solicitamos aos participantes que escolhessem alguns valores de p no 

intervalo dado no item inicial (por exemplo, p = 2, p = 4, p = 6, p = 8 e p = 10) e anotassem 

a equação reduzida de cada uma das parábolas; em seguida, que plotassem as parábolas no 

GeoGebra e observassem o formato de cada uma delas.  

 Apresentamos uma construção gráfica da situação e algumas respostas dadas: 

 

 

Figura 49 – Construção síntese de 5.3.c 

 

 
Figura 50 – Solução de 5.3.c pelo Grupo 6 

                                                                                                                                    

 No último item, solicitamos aos participantes que “refinassem” suas observações 

sobre o formato da parábola P: y = (1/2 p)x
2 
em função de p. 

Apresentamos algumas das observações feitas pelos grupos acerca do formato da 

parábola em função do seu parâmetro p: 

 

Quanto menor o p, mais aberta a parábola. (GRUPO 13) 
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A partir dos valores que o parâmetro assume, pudemos observar que a 

concavidade da parábola estreita para p com menores valores e aumenta 

para p com maiores valores. (GRUPO 10) 
 

A partir das observações percebemos que quanto maior o valor do 

parâmetro “p”, a parábola tende a se tornar uma reta vertical e quanto 

mais próximo de zero o valor de “p”, a parábola tende a se tornar um 
ponto. (GRUPO 7) 

 

 Em 5.4. Criando uma atividade exploratória com parábolas, estabelecemos como 

objetivo: investigar / conjecturar / deduzir características e /ou propriedades de parábolas a 

partir de atividades exploratórias criadas pelos próprios alunos. 

 Nesse item, após sucessivas construções e explorações envolvendo o conceito de 

parábola, propiciamos aos participantes que utilizassem de sua criatividade e elaborassem 

uma atividade exploratória com parábolas que pudesse ser resolvida com a ajuda do 

software. 

 Apresentamos as atividades propostas por 2 (dois) grupos que consideramos as 

mais criativas e que buscaram explorar ideias que não haviam sido trabalhadas nas 

atividades realizadas:            

 

Plote no GeoGebra uma parábola que tem como diretriz y = 5 e foco no 

ponto F (0 , 15). A seguir, plote no GeoGebra uma circunferência de raio 
10 e centro C (0 , 0). Encontre o ponto de interseção onde a 

circunferência toca a parábola. O encontro é secante ou tangente? 

Justifique observando o GeoGebra e algebricamente! (GRUPO 5) 
 

1) Vamos plotar uma parábola com foco F (–6 , 0) e diretriz d: x = –3.   

A seguir, identifique: 

a) O vértice, o parâmetro e a sua equação; 
b) Obtenha algebricamente a equação obtida no item anterior. 

2) No mesmo gráfico, plote o ponto A (0 , 8). Crie um segmento unindo 

A ao foco F. Clique no 2º botão, em “Interseção de Dois Objetos” e crie o 
ponto B (interseção da diretriz com o eixo x). A seguir, no quinto botão, 

em “Polígono”, clique nos pontos B, F e C determinando um triângulo. 

Então, clique no 8º botão e, em “Área”, clique sobre o triângulo BFC. 
Anote o valor da área e compare algebricamente. (GRUPO 7) 

 

 Observamos, pelas atividades propostas pelos grupos, que o primeiro deles 

conseguiu “extender” a questão dos pontos de interseção entre curvas para o caso de uma 

circunferência e uma parábola; já o segundo utilizou inclusive outras ferramentas do 

software que não havíamos explorado em nossas atividades. Isso demonstra que a 

utilização do software possibilitou que os participantes desenvolvessem certa autonomia e 
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ainda, contribuiu para que eles assumissem também uma postura de autores e condutores 

do processo (ALMEIDA, 2000). 

 

5.7. Elaborando categorias e analisando o Questionário de Avaliação das Atividades 

  

Inicialmente, cabe destacar que consideramos a elaboração de categorias / eixos de 

análise uma tarefa simultaneamente essencial e arriscada. Essencial pois, na perspectiva de 

uma pesquisa qualitativa, as categorias permitem agrupar / comparar dados e observações 

e, a partir daí, tecer considerações consistentes e embasadas; por outro lado, torna-se uma 

tarefa arriscada pois, olhares diferentes podem conduzir a categorias diferentes das 

estabelecidas. Há que se considerar, então, o desafio que ora nos é apresentado.  

A partir da análise das atividades, da nossa observação, do confronto com nosso 

referencial teórico-bibliográfico e da análise do Questionário de Avaliação das Atividades, 

pudemos estabelecer as seguintes categorias / eixos de análise: 

 

- Constituição do ambiente de aprendizagem; 

 

- Interação e aprendizagem com o software; 

 

- Contribuição para o desenvolvimento profissional. 

 

Relembramos que, no final do 1º semestre de 2011, após a realização de todas as 

atividades, é que aplicamos o Questionário de Avaliação das Atividades. Para 

descrevermos algumas respostas dadas pelos participantes, optamos por identificá-los 

aleatoriamente numerando-os de 1 a 8, já que, apesar do questionário ter sido distribuído 

para todos os participantes da Atividade 5 (última atividade realizada), somente 8 (oito) 

devolveram-no preenchido.  

 Passemos, pois, à descrição de cada uma das categorias de análise estabelecidas.  

 

5.7.1. Constituição do ambiente de aprendizagem 

 

 Entendemos que um ambiente de aprendizagem escolar é um ambiente em que um 

indivíduo está sujeito a oportunidades de aprendizagem. Numa visão mais geral, podemos 
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dizer que ele abarca o conjunto formado pelos sujeitos, pelos objetos e pelos recursos que 

interagem nos processos de ensinar e de aprender. 

 Objetivando uma intervenção nesse ambiente, surgiu o desejo de se trabalhar nessa 

pesquisa, na tentativa de se buscar novas alternativas que fossem capazes de alavancar e 

desencadear novas formas de aprendizagem e, ainda, despertar nos estudantes, a cultura do 

uso de tecnologias nos seus momentos de estudo. 

 Dessa forma, revisitando nosso referencial teórico, percebemos em D’Ambrosio 

(1989) que para repensar os ambientes de aprendizagem que tradicionalmente 

constituímos, temos que rever nossas próprias crenças e concepções sobre o ensino e, 

especialmente, sobre a aprendizagem de Matemática. O aluno deve, então, ser o centro do 

processo educacional, ser ativo no processo de construção do conhecimento e o professor, 

um mediador do processo e orientador das atividades propostas. 

 Descobrimos em Ponte (1986) que o computador, pelas suas potencialidades de 

cálculo, visualização, modelação e geração de micro-mundos é um dos instrumentos mais 

poderosos que os educadores matemáticos dispõem para proporcionar experiências que 

estimulem o gosto e o prazer da criação matemática aos nossos alunos. 

 Em Gravina e Santarosa (1998), encontramos evidências claras de que estávamos 

na direção certa com nossos objetivos, pois encontramos respaldo para nossas pretensões. 

As pesquisadoras afirmavam da importância de privilegiarmos as ações dos alunos quando 

do trabalho em ambientes informatizados. Percebemos então, nesse momento, as condições 

necessárias que pudessem servir de suporte para estabelecer, em nossa prática pedagógica, 

um ambiente diferenciado de trabalho. 

 Para a confirmação de nossas estratégias em constituir esse ambiente capaz de 

privilegiar as ações dos nossos alunos, trazemos algumas das respostas dadas à Questão 2 

do Questionário de Avaliação das Atividades: “Você considerou que essas atividades 

complementaram, de alguma forma, a aula ministrada pelo Professor? Justifique!” 

 Consideramos relevantes as seguintes afirmações: 

 

Sim, porque mostra outra forma de aprendizagem e o aluno passa a 

perceber o que realmente acontece com as fórmulas algébricas quando 

representadas geometricamente. (PARTICIPANTE 6) 
 

Com certeza, pois as atividades da forma como foram apresentadas, num 

ambiente interativo usando-se o computador, facilitaram minha 
aprendizagem e minhas análises foram mais completas. 

(PARTICIPANTE 3) 
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As atividades no laboratório com o uso do GeoGebra contribuíram de 

forma fundamental para o desenvolvimento e aprendizado do conteúdo, 

uma vez que ela possibilitou que desenvolvêssemos nossa capacidade de 
busca em uma ferramenta “interativa”. (PARTICIPANTE 4) 

 

Sim, contribui. Os experimentos facilitaram o entendimento. De uma 

forma geral, a aula prática sempre complementava a aula dada em sala e 
de uma forma mais dinâmica. (PARTICIPANTE 8) 

 

 Percebemos nesses depoimentos que, ao utilizarmos a estratégia do uso do 

computador, esse ambiente de aprendizagem enriqueceu-se e nos mostra, dentre outras 

possibilidades: uma nova forma de aprendizagem; desenvolvimento da autonomia do 

aprendiz; o aluno aprende fazendo o que antes aprendia ouvindo e repetindo nos 

exercícios; uma conexão entre o algébrico e geométrico; um sentido de complementaridade 

entre os assuntos estudados em sala de aula e os exercícios propostos nas atividades, com o 

destaque para a dinamicidade das atividades. 

 Baseados em observações realizadas durante a aplicação de nossas atividades e 

pelas informações colhidas em nosso questionário, destacamos que, de fato “a 

possibilidade que o computador oferece como ferramenta para ajudar o aprendiz a 

construir o seu conhecimento e a compreender o que faz, constitui uma verdadeira 

revolução do processo de aprendizagem” (VALENTE, 1999, p. 107). 

 Olhando para as respostas dadas em nossas atividades, acreditamos que o uso do 

computador possa ter ajudado na ressignificação de conceitos de Geometria Analítica. 

Sobre nossas atividades, acreditamos ainda que seu processo de elaboração tenha levado 

em consideração esse novo ambiente de aprendizagem e proporcionado ao aluno 

possibilidades de visualização de conceitos e propriedades, a realização de experimentação 

e ênfase na interpretação de construções geométricas (RICHIT, 2005). 

 Lembramos que, nesse ambiente de aprendizagem onde o computador se faz 

presente como auxílio metodológico para o ensino de conceitos geométricos, o aluno é 

convidado a sair da passividade, evidentemente com a ajuda do professor, sendo 

incentivado a entrar no mundo da construção que dá sentido ao seu conhecimento 

matemático. 

 Zulatto (2002) é categórica quando afirma que os softwares são utilizados com a 

intenção de mostrar as propriedades que estão sendo estudadas; o que acontece é o que se 

costuma chamar de realizar a verificação e visualização de propriedades. 

 Nesse sentido, acreditamos que nossas atividades tenham contribuído para que os 

participantes de nossa pesquisa, futuros professores de Matemática, tenham vivenciado 
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essa experiência. Como exemplo, podemos citar as atividades de Cônicas, nas quais os 

participantes foram chamados a verificar / visualizar as propriedades / definições das 

Cônicas como lugares geométricos.  

 Essas evidências também podem ser percebidas quando lemos os depoimentos 

referentes à Questão 3 do Questionário de Avaliação das Atividades: “Essa estratégia de 

trabalho, na qual apresentamos as atividades exploratórias de forma guiada, contribuiu para 

que você pudesse compreender, entender, aprender e até fazer conjecturas sobre o 

conteúdo estudado? Comente!”. 

 Apresentamos algumas das respostas que julgamos relevantes: 

  

Essas atividades guiadas, conforme já havia citado, contribuíram de 

forma significativa para que pudéssemos não só aprender e compreender 
o conteúdo da disciplina ensinado, mas, acima de tudo tivemos 

oportunidade de ver e comprovar suas validades no momento em que 

usávamos a ferramenta GeoGebra, pois tivemos a oportunidade de 
comprovar algebricamente e geometricamente muitos dos resultados. 

(PARTICIPANTE 4) 

 
Com certeza. Acredito mesmo porque, sem essas atividades realizadas 

com a ajuda do GeoGebra, minhas análises, compreensões seriam 

incompletas e, consequentemente, meu aprendizado não seria otimizado. 

Foi muito especial poder ver a definição algébrica e acompanhar sua 
construção gráfica na tela do computador. (PARTICIPANTE 3) 

 

 Outro aspecto a ser destacado a partir de nossas observações, de nosso referencial 

teórico e, por fim, das discussões geradas entre os participantes, refere-se à relação entre a 

aula no modelo tradicional e a aula no laboratório de informática. 

 No modelo tradicional, o professor é o centro do processo. O estudante recebe a 

informação pronta e acabada. Analisa-se o resultado final, esquecendo-se, por vezes, do 

processo.  

Quando o processo é viabilizado em um ambiente onde o computador é uma 

ferramenta auxiliar no processo de construção do conhecimento, segundo afirma Almeida 

(2000), requere-se uma preparação do professor no sentido de que ele possa desenvolver 

nos seus alunos a capacidade para aprender a aprender; ter autonomia para selecionar as 

informações pertinentes à sua ação; refletir sobre uma situação problema; refletir sobre os 

resultados obtidos; levantar e testar hipóteses. 

Acreditamos que a realização de nossas atividades num laboratório de informática 

contribuiu para que os participantes desenvolvessem sua capacidade de “aprender a 

aprender”, conforme notamos nas atividades que trouxeram ideias / definições ainda não 
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trabalhadas na sala de aula. Como exemplo, destacamos a equação geral do Feixe de Retas 

Paralelas e a equação fundamental do Feixe de Retas Concorrentes, ainda que alguns 

grupos não tenham respondido de forma satisfatória à generalização proposta. Isso mostra 

que o processo de “aprendizagem para a aprendizagem” deve ser construído também de 

forma contínua.       

  

5.7.2. Interação e aprendizagem com o software 

 

 Começamos essa reflexão com a Questão 1 do Questionário de Avaliação das 

Atividades: “Como você, futuro Professor de Matemática, avalia sua participação na 

realização das atividades exploratórias envolvendo conceitos de Geometria Analítica Plana 

com o uso do Geogebra? Descreva!” 

 Percebemos pelas respostas de nossos participantes, um grande entusiasmo, 

dedicação e interesse ao usufruírem da possibilidade de se trabalhar com um software 

como o GeoGebra: 

 

Minha participação nessas atividades utilizando o GeoGebra foi de 

grande importância para o engrandecimento do meu conhecimento, pois, 

não conhecia o programa e pretendo no futuro, desenvolver essa 
habilidade exercitada por vocês. Com o GeoGebra, desenvolvi 

habilidades como: representar geometricamente uma equação algébrica, 

verificar geometricamente a validade de uma definição e até responder 
questões que não tinha conseguido algebricamente. (PARTICIPANTE 1) 

 

Como futura professora, acredito ter sido de grande importância minha 

participação na realização dessas atividades, pois poderei no futuro 
aplicar essa prática com meus alunos, tornando a aula ainda mais 

produtiva. (PARTICIPANTE 7) 

  

Percebemos nas afirmações acima, consubstanciando-nos em nosso referencial 

teórico, como o uso do recurso educativo com tecnologias nas situações de ensino e 

aprendizagem pode trazer contribuições para os estudantes (GRÉGOIRE e OUTROS, 

1996). 

 Verificamos também nesses depoimentos, encontrando eco em nosso referencial 

teórico, momentos de grande envolvimento do estudante quando da realização de suas 

tarefas (VALENTE, 1994) gerando inclusive, como afirma a Participante 7, perspectiva de 

mudança na sua formação de cidadão mais crítico, com autonomia para construir seu 
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próprio conhecimento (ALMEIDA, 2000). Ressaltamos na fala do Participante 1, o papel 

da linguagem gráfica e a manipulação simbólica (PONTE e OUTROS, 2003).  

 Outro aspecto que queremos destacar segundo nossas observações sobre a interação 

com o software, foi levantado nas respostas dadas à Questão 3 do Questionário de 

Avaliação das Atividades, referindo-se às contribuições de nossas atividades para a 

compreensão, entendimento e levantamento de conjecturas sobre o conteúdo estudado: 

 

Sim, contribuiu, principalmente para nós, alunos do primeiro período que 

não tínhamos tido a oportunidade de interagir com um programa como 
este e com pouca participação do professor, sendo uma tarefa quase que 

exclusiva do aluno. (PARTICIPANTE 8) 

 

Essas atividades guiadas [...] contribuíram de forma significativa para que 
pudéssemos aprender e compreender o conteúdo da disciplina lecionada. 

Nos momentos de atividade no laboratório, tivemos a oportunidade de 

comprovar o conhecimento adquirido em sala, como as definições, 
inclusive indo além, podendo criar nossas próprias conjecturas. 

(PARTICIPANTE 4) 

 

  Nesses depoimentos, os participantes nos dão evidências de que o computador é 

sim, um instrumento que torna possível vivenciar verdades matemáticas (BORGES NETO 

e BARBOSA JÚNIOR, 1998). 

 Outro aspecto relevante foi observado na análise das respostas à Questão 4 do 

Questionário de Avaliação das Atividades: “Dentre os tópicos de Geometria Analítica 

Plana explorados nas atividades, em quais e em que aspectos a utilização do GeoGebra 

contribuiu para sua aprendizagem de forma significativa? Detalhe!” 

Destacamos algumas das respostas consideradas relevantes: 

 

O GeoGebra permitiu que aprendêssemos a Geometria Analítica de forma 

interativa e ainda foi possível percebermos que é possível ensinar 

Matemática com a contribuição da tecnologia. Gostaria de salientar que 
foi importantíssimo perceber a atenção e as respostas dos professores às 

nossas dúvidas na forma de pergunta; por isso afirmo que os professores 

que buscam agregar às suas práticas novos modelos pedagógicos são 
profissionais comprometidos com a aprendizagem dos seus alunos. 

Aprender Geometria Analítica Plana com o GeoGebra foi muito 

instigante e a utilização dessa ferramenta foi um atrativo a mais para as 

aulas, não permitindo que as aulas expositivas ficassem desgastantes. O 
processo de ensino adotado tornou viável a compreensão de todos os 

tópicos da disciplina, pois tínhamos inicialmente uma aula expositiva 

sobre um determinado assunto e em seguida, éramos levados a aplicar os 
conhecimentos adquiridos e, com isso, os comprovávamos praticando no 

GeoGebra. (PARTICIPANTE 4) 
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Primeiramente, porque percebi que o uso do GeoGebra favoreceu de 

forma geral a aprendizagem de todos os conteúdos estudados e ainda 

permitiu que percebêssemos que uma simples modificação dos valores de 
uma variável ou até de um sinal pode acarretar para a construção gráfica 

de uma equação (reta, circunferência ou cônica). Ele permitiu que 

enxergássemos melhor e num tempo mais rápido as construções gráficas. 

(PARTICIPANTE 8) 

 

 Podemos perceber nas reflexões acima, confrontando-as com nosso referencial 

teórico que, mais uma vez, valoriza-se o emprego de softwares específicos voltados para o 

processo de ensino de Geometria e, em particular, de Geometria Analítica Plana 

(ZULLATO, 2002). Percebemos que nossos participantes fazem destaques às 

contribuições do software para os processos de ensino e aprendizagem, nos quais o aluno 

participa ativamente da construção de seus conhecimentos (PASSOS, 2004). 

 Percebemos também nas falas de nossos participantes, as possibilidades geradas 

pelo software, notadamente de auxiliar a transição entre as mídias lápis e papel ao 

proporcionar-lhes a oportunidades de verificar a validades de suas conjecturas (LIMA, 

2009). Isso pode ser também comprovado nas atividades que exigiam dos participantes 

uma “verificação algébrica” de suas “observações visuais”. Como exemplo, destacamos as 

posições relativas entre uma reta e uma circunferência e entre duas circunferências.  

 Também podemos perceber na fala de nossos participantes que, de forma geral, a 

abordagem visual (ALLEVATO, 2005) facilita a formação de conjecturas, de explicações 

de conceitos e resultados, dando espaço, portanto, às reflexões. Ainda segundo Allevato 

(2005), pesquisadores salientam que visualização e manipulação simbólica devem 

complementar-se para que se obtenha uma compreensão matemática mais abrangente e 

completa, ou para que se resolvam conflitos que se apresentam aos alunos quando da 

utilização do computador. 

 Finalizando, lembramos que nossas atividades, desenvolvidas e realizadas com a 

ajuda do GeoGebra, dotadas de tarefas exploratórias, com possibilidades de visualização 

das construções geométricas de conceitos e propriedades e ênfase nas explorações gráficas 

tenham favorecido uma aprendizagem mais significativa intensificando, como propõe Pais 

(2002), uma maior interatividade entre o usuário e o universo de informações nela contida. 

Como exemplo, destacamos a exploração das assíntotas de uma hipérbole a partir da 

possibilidade de visualização oferecida pelos recursos de movimentação do software. 

Entretanto, cabe destacar que quando se trata de um ambiente de investigação, é natural 

que existam “ritmos” de aprendizagem e resultados diferentes. 



131 

5.7.3. Contribuição para o desenvolvimento profissional  

 

 Em relação às contribuições para o desenvolvimento profissional do futuro 

Professor de Matemática que deseja utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação 

na Educação Matemática em sua prática pedagógica, nossos participantes foram unânimes 

em afirmar que a utilização das TICEM tanto reforça o papel da linguagem gráfica, como 

inova nas representações (PONTE e OUTROS, 2003; ALLEVATO, 2005). 

 Isso pode ser observado em algumas das respostas dadas à Questão 5 do 

Questionário de Avaliação das Atividades: ”Você faria alguma sugestão de mudança ou 

acréscimo nas atividades ou na sua forma de realização? Fique à vontade!” 

 

Acredito que o emprego do GeoGebra facilitou e até simplificou nosso 

entendimento de todos os conteúdos abordados, principalmente na hora 
em que tínhamos de representar graficamente uma reta, uma 

circunferência ou uma cônica. Tudo ficou mais rápido e mais fácil na 

hora de verificar uma propriedade matemática desses conceitos. Por isso, 

acredito que o futuro professor de Matemática deve participar cada vez 
mais de atividades como as que participamos e praticá-las no seu dia a 

adia. (PARTICIPANTE 2) 

 
O modelo pedagógico adotado foi bastante proveitoso; entretanto, sugiro 

que as atividades aconteçam sempre em dupla, pois poderia haver um 

maior aproveitamento. As atividades com grupos maiores levam a uma 
dispersão de atenção muito rápida. (PARTICIPANTE 4) 

 

 Outro tópico que trazemos para nossas reflexões diz respeito à forma questionadora 

como nossas atividades foram elaboradas, com o propósito de serem realizadas em um 

ambiente informatizado. Nossos participantes lembraram que, com a ajuda do computador, 

construíram conhecimento compreendendo o que estava acontecendo (VALENTE, 1999): 

 

O modelo de atividade adotado foi bastante interessante. Todo o trabalho 
foi desenvolvido pelos participantes. Experimentamos, visualizamos e 

fizemos nossas conjecturas. Essa experiência será lembrada por nós no 

decorrer de nossas atividades como professores. (PARTICIPANTE 4) 
 

As atividades e as estratégias utilizadas para sua aplicação servirão como 

exemplo para nossa futura prática pedagógica. Foi um ótimo momento 

para percebermos a importância de se utilizar o computador nas aulas de 
Matemática, principalmente para o ensino de conteúdos que tenham 

muita representação gráfica como é o caso da Geometria Analítica. 

(PARTICIPANTE 1) 
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 Observamos nas entrelinhas desses depoimentos, enormes expectativas referentes 

ao processo de formação do Professor de Matemática e que, momentos como esses, 

deveriam ser privilegiados ao longo dos cursos de Licenciatura em Matemática. 

 Outro fato que é muito marcante diz respeito à atuação do professor-pesquisador, 

sempre procurando manter os participantes envolvidos com as atividades, instigando-os a 

refletir sobre o que se havia sistematizado em sala de aula e estimulando-os a ampliarem 

essa abordagem em cada uma das atividades. 

 Por fim, destacamos a contribuição de nossas atividades para a autonomia e 

amadurecimento de futuros Professores de Matemática. Como exemplo, citamos o desafio 

proposto aos participantes, na ultima atividade, de criar livremente uma atividade 

exploratória com parábolas. Se, por um lado, algumas atividades criadas nos pareceram 

fortemente inspiradas pelas atividades realizadas, por outro lado, alguns grupos 

demonstraram criatividade e ousadia, evidenciando um notável crescimento /  

desenvolvimento. 

 Dessa forma, acreditamos ter contribuído com a formação inicial de nossos 

participantes e dando-lhes uma visão mais abrangente e inovadora sobre o significado e 

importância sobre uso do computador na prática pedagógica. Que esses futuros professores 

possam assim, como afirma Gonçalves (2005, p. 68), “reproduzir os procedimentos 

didáticos de seus formadores”.  
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Considerações Finais 

 

Crescer como profissional, significa ir localizando-se no tempo e 

nas circunstâncias em que vivemos, para chegarmos a ser um ser 

verdadeiramente capaz de criar e transformar a realidade em 

conjunto com os nossos semelhantes, para o alcance de nossos 

objetivos como profissionais da Educação. 

Paulo Freire 

 

Ao concluirmos nosso trabalho, voltamos a destacar Souza (2001), quando afirma 

que a inserção da informática para fins educativos deverá ser respaldada através de um 

projeto pedagógico resultante de discussões com os segmentos escolares envolvidos: 

professores, diretores, funcionários, pais e representantes da comunidade. Talvez uma 

realidade ainda muito distante do que temos vivenciado. 

 Além do que, usar o computador com a intenção de construir e ressignificar 

conhecimento não é uma tarefa das mais cômodas para o professor, ainda que desejoso por 

mudanças na sua prática. Nesse sentido, coadunamos com Valente (1999) ao afirmar que o 

uso do computador requer uma análise do que significa ensinar e aprender nesse contexto.  

 É justamente nesse clima, onde o desafio de se buscar o “diferente”, perpassa pelo 

que significa ensinar e aprender, é que se demanda rever o papel do professor nesse 

contexto no qual queremos atuar. 

 Acreditamos que o uso de TICEM deve ser feito de maneira criativa, instigante e 

que seja capaz de possibilitar a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento da 

criatividade, da autonomia e da reflexão dos questionamentos, levando professores e, 

principalmente, alunos, a assumirem na sua essência seus verdadeiros papéis nos processos 

de ensino e aprendizagem.  

Nesse ponto, nosso trabalho encontra respaldo nas afirmações de Valente (1999,    

p. 43) que remete ao professor um papel desafiador e incentivador das relações sociais e, 

ao aluno, um papel ativo na aprendizagem e no trabalho coletivo. 

Feito este preâmbulo, no qual reafirmamos algumas de nossas concepções, 

passamos a tecer algumas considerações finais, à guisa de conclusão de nossa pesquisa. 

 Inicialmente, retomamos a questão de investigação que norteou nossas ações no 

campo metodológico: 
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Como se constitui / se caracteriza um ambiente de aprendizagem e exploração 

dos conceitos de Retas, Circunferências e Cônicas utilizando TICEM no curso de 

Licenciatura em Matemática? 

 

Como forma de buscar respostas a essa questão, estabelecemos alguns objetivos / 

tarefas de nossa pesquisa, que acreditamos ter cumprido da seguinte forma:  

 

- Apresentar / discutir o Ensino de Geometria Analítica Plana na perspectiva da 

Educação Matemática nos Ensinos Médio e Superior: A partir de nossa Pesquisa 

Teórico-bibliográfica sobre Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação 

Matemática e Ensino de Geometria Analítica Plana apresentamos, discutindo 

simultaneamente, um pouco da visão da Educação Matemática sobre a possibilidade de 

utilização de tecnologias no ensino de Matemática e, especialmente, no ensino de 

Geometria Analítica Plana. Acreditamos que a visão de diferentes autores-pesquisadores 

foi fundamental, servindo como uma “lente” para focarmos nossa pesquisa e lermos os 

nossos dados;   

 

- Elaborar, implementar e avaliar atividades exploratórias utilizando TICEM 

relacionadas a diversos conteúdos de Retas, Circunferências e Cônicas trabalhados 

em Geometria Analítica Plana: A partir das leituras realizadas e de reflexões sobre como 

utilizar TICEM, pudemos elaborar 5 (cinco) atividades exploratórias utilizando o 

GeoGebra relacionadas a diversas definições e propriedades de Retas, Circunferências, 

Elipses, Hipérboles e Parábolas. Acreditamos, após sua implementação e avaliação, que as 

atividades conseguiram atingir os objetivos propostos para cada uma delas. Assim, no 

Produto Educacional, fruto da presente dissertação, apresentamos as atividades que podem 

ser desenvolvidas tanto no Ensino Superior (Geometria Analítica Plana) como no Ensino 

Médio (3º ano); 

 

- Desenvolver as atividades com alunos da disciplina Geometria Analítica Plana, 

matriculados no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de 

Ouro Preto: Nossa Pesquisa de Campo foi realizada com alunos de Licenciatura em 

Matemática da UFOP, matriculados na disciplina MTM 244 – Geometria Analítica Plana, 

no 1º semestre letivo de 2011, a partir da elaboração e desenvolvimento de atividades 

exploratórias utilizando o GeoGebra, relacionadas a diversos conteúdos de Retas, 
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Circunferências e Cônicas. O desenvolvimento dessas atividades nos possibilitou a 

elaboração de interessantes categorias de análise dos nossos dados coletados a parir dos 

instrumentos metodológicos e de nossa observação, as quais foram descritas no capítulo 

anterior;  

 

- Identificar as contribuições do desenvolvimento das atividades para o ensino e a 

aprendizagem de Geometria Analítica Plana: é o que intentamos fazer a partir de agora, 

de uma forma mais sistemática, ainda que, ao longo do texto, já tenhamos apontado muitas 

dessas contribuições.  

 

1. A constituição / caracterização de um ambiente de aprendizagem e exploração a 

partir da utilização de TICEM 

 

 Nossa pesquisa apontou que o ensino de Geometria Analítica Plana utilizando o 

software GeoGebra contribuiu para a constituição / caracterização de um ambiente capaz 

de privilegiar as ações dos nossos alunos na construção do conhecimento matemático, 

proporcionado ricas possibilidades de visualização de conceitos e propriedades 

relacionados a Retas, Circunferências e Cônicas, além de privilegiar a experimentação e 

dar ênfase à interpretação de construções geométricas que são difíceis de serem trabalhadas 

em sala de aula.    

Nossos participantes souberam reconhecer nesse ambiente de aprendizagem assim 

constituído: outras formas de aprendizagem, desenvolvimento de autonomia, conexões 

entre entes algébricos e geométricos; complementaridade os ambientes da sala de aula e do 

laboratório de informática. 

Há também que se destacarem as possibilidades geradas pela interação e exploração 

das atividades, tanto na abordagem visual como na manipulação algébrica, o que 

contribuiu para a formação de conjecturas, explicações e reflexões. 

  

2. A contribuição / reflexão para o desenvolvimento profissional de Professores de 

Matemática em cursos de Licenciatura em Matemática 

 

 Nossa pesquisa apontou que a elaboração e o desenvolvimento de atividades de 

exploração em um ambiente informatizado mostram / relembram aos futuros Professores 



136 

de Matemática a importância de se construir conhecimento de uma forma ativa, na 

perspectiva de que esse conhecimento seja significativo para os seus alunos. 

Nossos participantes reconheceram que a experiência do trabalho de 

experimentação, visualização e conjecturação serão, ou pelo menos deverão ser lembradas 

em suas práticas pedagógicas, quando em futuras atividades docentes. 

Há que se destacar, de modo geral, a contribuição para a formação de um professor 

autônomo e reflexivo, o que deve ser privilegiado não só quando se pensa no ensino de 

Geometria Analítica Plana, mas quando se trata de todas as áreas de formação matemática 

desse professor.  

 

3. A construção / vinculação de uma ponte do Ensino Médio para o Ensino Superior a 

partir da pesquisa 

 

 Ao concluirmos o presente trabalho, retomamos nossas reflexões sobre nossa 

prática pedagógica no Ensino Médio e a constante busca pelo aprimoramento das aulas, 

ainda que, durante muito tempo tenha prevalecido aquela velha concepção de que para se 

aprender Matemática são necessárias somente a memorização de fórmulas e a resolução de 

listas de exercícios de resposta presumida. 

 A implantação do curso de Licenciatura em Matemática na instituição na qual 

trabalhamos, acendeu-nos a possibilidade de atuarmos na formação de futuros professores 

com características diferenciadas, como a valorização da pesquisa e de novos ambientes de 

aprendizagem em sua prática docente. 

 Especificamente, o interesse pelo ensino de Geometria Analítica Plana foi natural 

na medida em que nossa experiência docente no 3º ano do Ensino Médio nos motivou a 

entender as dificuldades de aprendizagem dos nossos alunos. 

 Nesse contexto, desenvolvemos essa pesquisa no Ensino Superior, com Professores 

de Matemática em formação, mas que também revelou alguns aspectos da aprendizagem 

de Geometria Analítica Plana que nos lembraram nossa sala de aula. 

 É possível estabelecer, então, uma “ponte” do Ensino Médio para o Ensino Superior 

que, na realidade, parece-nos ser de mão dupla. Expliquemos! 

 Os alunos do curso de Licenciatura em Matemática chegam ao Ensino Superior 

com sua formação matemática, especificamente aquela que compreende a Geometria 

Analítica Plana, trabalhada / moldada no Ensino Médio. No Ensino Superior, revisitam 

formalmente e expandem teoricamente seus conceitos e propriedades. Entretanto, ao 
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concluírem seu curso, passam a atuar no Ensino Médio e, assim, contribuir para a 

formação de futuros ingressantes na carreira docente de Matemática. 

 Portanto, consideramos esse movimento de formação processual entre os níveis de 

ensino, adequado para se formar uma nova cultura entre professores, alunos e futuros 

professores: a cultura das TICEM como um elemento fundamental para a constituição / 

caracterização de um ambiente de aprendizagem e exploração, como defendemos na 

presente pesquisa. 

 Assim, concluímos nosso trabalho acreditando que ele é apenas uma mola 

propulsora para novas pesquisas que intentamos, a partir de agora, desenvolver em nossa 

sala de aula, especialmente, investigações sobre aplicações da Geometria Analítica na 

perspectiva da Modelagem Matemática que, apesar de não ter sido o foco da presente 

pesquisa, parece-nos um terreno extremamente fértil.       
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Apêndice 1. Atividade 1 – Retas 

 

MTM 244 – GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA – 2011/1 

 

Projeto: “Explorando Conceitos de Geometria Analítica Plana utilizando Tecnologias da 

Informação e Comunicação: Uma ponte do Ensino Médio para o Ensino Superior” 

 

Professores: Frederico da Silva Reis e Ivan Nogueira dos Santos 

 

1.1. O caso de duas Retas Paralelas 

OBJETIVO: Explorar / argumentar / inferir a condição de paralelismo entre duas 

retas a partir dos gráficos / equações. 

 

a) Vamos plotar o gráfico das retas no GeoGebra:  

r: 2x + 3y – 5 = 0          e          s: 4x + 6y + 5 = 0 

 

b) Pela observação dos gráficos, o que você pode concluir acerca das retas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

c) Na Janela de Álgebra do GeoGebra, vamos selecionar a equação da reta r, clicar com o 

botão direito do mouse em “Equação y = kx + d” e  obter a equação reduzida da reta. 

Agora, vamos identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta r. Logo após, 

façamos o mesmo com a reta s. 

 

r: ___________________________________________             mr =           nr =  

 

s: ___________________________________________             ms =           ns =  

 

d) A partir do que você observou e analisou no item anterior, o que você pode concluir 

acerca da condição geral para que duas retas sejam paralelas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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1.2. Construindo um Feixe de Retas Paralelas 

OBJETIVO: Investigar / conjecturar / deduzir as principais características de um 

feixe de retas paralelas. 

 

a) Vamos criar um seletor c  [– 15 , 9] com incremento 3. No campo de entrada de dados 

do GeoGebra, vamos digitar a equação r: x – 2y + c = 0. Agora, vamos movimentar o 

seletor e observar o movimento da reta. O que você observa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Agora, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a reta, selecionar “Habilitar 

Rastro” e movimentar, para verificar a validade de suas observações do item anterior. 

 

c) Vamos escolher alguns valores para c no intervalo dado (por exemplo, um valor 

positivo, um valor negativo e o valor nulo) e anotar a equação geral de cada uma das retas. 

Agora, vamos plotá-las no GeoGebra, obter a equação reduzida e identificar o coeficiente 

angular e o coeficiente linear de cada uma das retas.   

  

r1: ___________________________________________             m1 =           n1 =  

 

r2: ___________________________________________             m2 =           n2=  

 

r3: ___________________________________________             m3=           n3=  

    

d) A partir do que você observou, agora vamos tentar generalizar. Como seria a equação 

geral do Feixe de Retas Paralelas a uma certa reta a0x + b0y + c0 = 0? 

______________________________________________________ 

Justifique:________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 



146 

1.3. O caso de duas Retas Concorrentes 

OBJETIVO: Explorar / argumentar / inferir a condição de concorrência entre duas 

retas a partir dos gráficos / equações. 

 

a) Vamos plotar o gráfico das retas no GeoGebra: 

r: 3x – 4y – 10 = 0           e            s: x + y – 1 = 0 

 

b) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 2º botão e, em seguida, em 

“Interseção de Dois Objetos”. Agora, vamos clicar sobre o ponto de interseção na tela. 

Qual é o ponto de interseção das duas retas?___________________________________ 

 

c) Na Janela de Álgebra do GeoGebra, vamos selecionar a equação da reta r, clicar com o 

botão direito do mouse em “Equação y = kx + d” e  obter a equação reduzida da reta. 

Agora, vamos identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta r. Logo após, 

façamos o mesmo com a reta s. Finalmente, verifique algebricamente qual é o ponto de 

interseção das duas retas: 

 

r: ___________________________________________             mr =           nr =  

 

s: ___________________________________________             ms =           ns =  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

d) A partir do que você observou e analisou no item anterior, o que você pode concluir 

acerca da condição geral para que duas retas sejam concorrentes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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1.4. Construindo um feixe de Retas Concorrentes 

OBJETIVO: Investigar / conjecturar / deduzir as principais características de um 

feixe de retas concorrentes. 

 

a) Vamos criar um seletor m  [– 10 , 10] com incremento 1. No campo de entrada de 

dados do GeoGebra, vamos digitar a equação r : y + 1 = m.(x – 2).  Agora, vamos 

movimentar o seletor e observar o movimento da reta. O que você observa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Agora, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a reta, selecionar “Habilitar 

Rastro” e movimentar, para verificar a validade de suas observações do item anterior. 

 

c) Vamos escolher alguns valores para m no intervalo dado (por exemplo, um valor 

positivo, um valor negativo e o valor nulo) e anotar a equação geral de cada uma das retas. 

Agora, vamos plotá-las no GeoGebra e obter o ponto de interseção entre elas. A seguir, 

vamos verificar que este ponto satisfaz à equação de cada uma das retas. 

 

r1: ________________________________   ________________________________ 

 

r2: ________________________________   ________________________________ 

 

r3: ________________________________   ________________________________ 

            

d) A partir do que você observou, agora vamos tentar generalizar. Como seria a equação 

fundamental do Feixe de Retas Concorrentes em um certo ponto P (x0 , y0) ? 

______________________________________________________ 

Justifique:________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  
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Apêndice 2. Atividade 2 – Circunferências 

 

MTM 244 – GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA – 2011/1 

 

Projeto: “Explorando Conceitos de Geometria Analítica Plana utilizando Tecnologias da 

Informação e Comunicação: Uma ponte do Ensino Médio para o Ensino Superior” 

 

Professores: Frederico da Silva Reis e Ivan Nogueira dos Santos 

 

2.1. O caso da posição relativa entre uma reta e uma circunferência 

OBJETIVO: Explorar / argumentar / inferir a posição relativa entre uma reta e uma 

circunferência a partir dos gráficos / equações. 

 

a) Vamos plotar o gráfico da reta e da circunferência no GeoGebra:  

s: y = x                   e               λ: x
2
 + y

2
 = 8 

 

b) Pela observação dos gráficos, o que você pode concluir acerca da posição relativa entre 

a reta e a circunferência?  

______________________________________________________________________ 

 

c) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 2º botão e, em seguida, em 

“Interseção de Dois Objetos”. Agora, clique sobre os pontos de interseção na tela. Quais 

são os pontos de interseção entre a reta e a circunferência? Anote suas coordenadas. 

______________________________________________________________________ 

 

d) Agora, verifiquemos algebricamente os pontos de interseção obtidos no item anterior.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2.2. Discutindo as posições relativas entre uma reta e uma circunferência 

OBJETIVO: Investigar / conjecturar / deduzir as posições relativas entre uma reta e 

uma circunferência. 

 

a) Vamos plotar o gráfico da circunferência λ: x
2
 + y

2
 = 8 no GeoGebra. A seguir, vamos 

criar um seletor c  [– 10 , 10] com incremento 1. No campo de entrada de dados do 

GeoGebra, vamos digitar a equação s: y = x + c. Agora, vamos movimentar o seletor e 

observar a posição da reta s em relação à circunferência λ. O que você observa? 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

b) Agora, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a reta, selecionar “Habilitar 

Rastro” e movimentar, para verificar a validade de suas observações do item anterior. 

 

c) Vamos escolher alguns valores para c no intervalo dado (por exemplo, c = 8, c = 4,    c = 

0, c = – 4 e c = – 8) e anotar a equação reduzida de cada uma das retas. Agora, vamos 

plotá-las no GeoGebra, juntamente com a circunferência λ: x
2
 + y

2
 = 8 e identificar a 

posição relativa de cada uma das retas em relação à circunferência. 

s1: _______________________  __________________________________________ 

s2: _______________________  __________________________________________ 

s3: _______________________  __________________________________________ 

s4: _______________________  __________________________________________ 

s5: _______________________  __________________________________________        

 

d) A partir do que você observou, agora vamos discutir as posições relativas entre a reta s: 

y = x + c e a circunferência λ: x
2
 + y

2
 = 8 em função de c. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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2.3. O caso da posição relativa entre duas circunferências 

OBJETIVO: Explorar / argumentar / inferir a posição relativa entre duas 

circunferências a partir dos gráficos / equações. 

 

a) Vamos plotar o gráfico das circunferências no GeoGebra:  

λ1: x
2
 + y

2
 – 2x – 3 = 0                 e               λ2: x

2
 + y

2
 + 2x – 4y + 1 = 0 

 

b) Pela observação dos gráficos, o que você pode concluir acerca da posição relativa entre 

as circunferências?  

______________________________________________________________________ 

 

c) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 2º botão e, em seguida, em 

“Interseção de Dois Objetos”. Agora, clique sobre os pontos de interseção na tela. Quais 

são os pontos de interseção entre as circunferências? Anote suas coordenadas. 

______________________________________________________________________ 

 

d) Agora, verifiquemos no Exercício 304 / livro-texto, resolvido na sala de aula, os pontos 

de interseção obtidos no item anterior.  _________________________________________ 

 

2.4. Discutindo as posições relativas entre duas circunferências 

OBJETIVO: Investigar / conjecturar / deduzir algumas posições relativas entre duas 

circunferências. 

 

a) Vamos plotar o gráfico da circunferência λ1: x
2
 + y

2
 – 12x + 32 = 0 no GeoGebra. A 

seguir, vamos criar um seletor r  [1 , 10] com incremento 1. No campo de entrada de 

dados do GeoGebra, vamos digitar a equação λ2: x
2
 + y

2
 = r

2
. Agora, vamos movimentar o 

seletor e observar a posição da circunferência λ2 em relação à circunferência λ1. O que 

você observa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Agora, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a circunferência λ2, selecionar 

“Habilitar Rastro” e movimentar, para verificar a validade de suas observações do item 

anterior. 
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c) Vamos escolher alguns valores para r no intervalo dado (por exemplo, r = 2, r = 4,        

r = 6, r = 8 e r = 10) e anotar a equação reduzida de cada uma das circunferências. Agora, 

vamos plotá-las no GeoGebra, juntamente com a circunferência λ1: x
2
 + y

2
 – 12x + 32 = 0 

e identificar a posição relativa de cada uma das circunferências em relação à circunferência 

λ1. 

 

 λ21: _______________________  ________________________________________ 

 λ22: _______________________  ________________________________________ 

 λ23: _______________________  ________________________________________ 

 λ24: _______________________  ________________________________________ 

 λ25: _______________________  ________________________________________        

 

d) A partir do que você observou, agora vamos discutir as posições relativas entre as 

circunferências λ1: x
2
 + y

2
 – 12x + 32 = 0 e λ2: x

2
 + y

2
 = r

2
, em função de r.  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 



152 

Apêndice 3. Atividade 3 – Elipses 

 

MTM 244 – GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA – 2011/1 

 

Projeto: “Explorando Conceitos de Geometria Analítica Plana utilizando Tecnologias da 

Informação e Comunicação: Uma ponte do Ensino Médio para o Ensino Superior” 

 

Professores: Frederico da Silva Reis e Ivan Nogueira dos Santos 

 

3.1. Explorando os elementos de uma elipse 

OBJETIVO: Explorar / argumentar / inferir os elementos de uma elipse a partir dos 

gráficos / equações. 

 

a) Vamos plotar o gráfico da elipse λ: x
2
 / 25 + y

2
 / 16 = 1 no GeoGebra;  

 

b) Pela observação do gráfico, identifique: a = ___ ; b = ___ e, a seguir, obtenha c = ___. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

c) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 7º botão e, em seguida, em “Elipse”. 

Agora, vamos selecionar como focos os pontos (–3 , 0) e (3 , 0) e depois clicar sobre o 

ponto (5 , 0). Qual é a equação da elipse que aparece na Janela de Álgebra?  Verifiquemos 

algebricamente que se trata da mesma elipse λ dos itens a / b. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

d) Vamos marcar um ponto qualquer na elipse. Utilizando a barra de ferramentas, vamos 

clicar no 3º botão e, em seguida, em “Segmento determinado por dois pontos”.  A seguir, 

vamos clicar no ponto da elipse e em cada um dos seus focos. Na Janela de Álgebra, o que 

você observa sobre a soma das medidas dos segmentos? Finalmente, vamos movimentar o 

ponto sobre a elipse e observar novamente!Explique!    

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3.2. Explorando a excentricidade de uma elipse 

OBJETIVO: Investigar / conjecturar / deduzir as propriedades da excentricidade de 

uma elipse. 

 

a) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 7º botão e, em seguida, em “Elipse”. 

Agora, vamos selecionar como focos dois pontos quaisquer do eixo x e depois movimentar 

gerando várias elipses. O que você observa sobre o formato dessas elipses? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Agora, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre uma das elipses, selecionar 

“Habilitar Rastro” e movimentar, para verificar a validade de suas observações do item 

anterior. 

 

c) Tentando fazer uma conexão com o que estudamos na sala de aula, o que você pode 

concluir em relação à excentricidade das elipses? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

d) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 7º botão e, em seguida, em “Elipse”. 

Agora, vamos selecionar como focos dois pontos quaisquer do eixo y e depois movimentar 

gerando várias elipses. Vamos fazer as mesmas observações anteriores! 
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3.3. O caso da posição relativa entre uma reta e uma elipse 

OBJETIVO: Explorar / argumentar / inferir a posição relativa entre uma reta e uma 

elipse a partir dos gráficos / equações. 

 

a) Vamos plotar o gráfico da reta e da elipse no GeoGebra:  

r: y = x                   e               λ: x
2
 / 25 + y

2
 / 16 = 1 

 

b) Pela observação dos gráficos, o que você pode concluir acerca da posição relativa entre 

a reta e a elipse?  

______________________________________________________________________ 

 

c) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 2º botão e, em seguida, em 

“Interseção de Dois Objetos”. Agora, clique sobre os pontos de interseção na tela. Quais 

são os pontos de interseção entre a reta e a elipse? Anote suas coordenadas. 

______________________________________________________________________ 

 

d) Agora, verifiquemos algebricamente os pontos de interseção obtidos no item anterior.  
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3.4. Discutindo as posições relativas entre uma reta e uma elipse 

OBJETIVO: Investigar / conjecturar / deduzir as posições relativas entre uma reta e 

uma elipse. 

 

a) Vamos plotar o gráfico da elipse λ: x
2
 / 25 + y

2
 / 16 = 1 no GeoGebra. A seguir, vamos 

criar um seletor c  [– 10 , 10] com incremento 0,1. No campo de entrada de dados do 

GeoGebra, vamos digitar a equação r: y = x + c. Agora, vamos movimentar o seletor e 

observar a posição da reta r em relação à elipse λ. O que você observa? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

b) Agora, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a reta, selecionar “Habilitar 

Rastro” e movimentar, para verificar a validade de suas observações do item anterior. 

 

c) Vamos escolher alguns valores para c no intervalo dado (por exemplo, c = 8; c = 6,4;    c 

= 0; c = – 6,4 e c = – 8) e anotar a equação reduzida de cada uma das retas. Agora, vamos 

plotá-las no GeoGebra, juntamente com a elipse λ: x
2
 / 25 + y

2
 / 16 = 1 e identificar a 

posição relativa de cada uma das retas em relação à elipse. 

r1: _______________________  __________________________________________ 

r2: _______________________  __________________________________________ 

r3: _______________________  __________________________________________ 

r4: _______________________  __________________________________________ 

r5: _______________________  __________________________________________        

 

d) A partir do que você observou, agora vamos discutir as posições relativas entre a reta r: 

y = x + c e a elipse λ: x
2
 / 25 + y

2
 / 16 = 1 em função de c. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Apêndice 4. Atividade 4 – Hipérboles 

 

MTM 244 – GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA – 2011/1 

 

Projeto: “Explorando Conceitos de Geometria Analítica Plana utilizando Tecnologias da 

Informação e Comunicação: Uma ponte do Ensino Médio para o Ensino Superior” 

 

Professores: Frederico da Silva Reis e Ivan Nogueira dos Santos 

 

4.1. Explorando os elementos de uma hipérbole 

OBJETIVO: Explorar / argumentar / inferir os elementos de uma hipérbole a partir 

dos gráficos / equações. 

 

a) Vamos plotar o gráfico da hipérbole λ: x
2
 / 9 – y

2
 / 16 = 1 no GeoGebra;  

 

b) Pela observação do gráfico, identifique: a = ___ . Pela análise da equação, identifique  b 

= ___ e, a seguir, obtenha c = ___.  

______________________________________________________________________ 

 

c) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 7º botão e, em seguida, em 

“Hipérbole”. Agora, vamos selecionar como focos os pontos (–5 , 0) e (5 , 0) e depois 

clicar sobre o ponto (3 , 0). Qual é a equação da hipérbole que aparece na Janela de 

Álgebra? Verifiquemos algebricamente que se trata da mesma hipérbole λ dos itens a / b. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

d) Vamos marcar um ponto qualquer na hipérbole. Utilizando a barra de ferramentas, 

vamos clicar no 3º botão e, em seguida, em “Segmento determinado por dois pontos”.  A 

seguir, vamos clicar no ponto da hipérbole e em cada um dos seus focos. Na Janela de 

Álgebra, o que você observa sobre a diferença das medidas dos segmentos? Finalmente, 

vamos movimentar o ponto sobre a hipérbole e observar novamente!Explique!    

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4.2. Explorando a excentricidade de uma hipérbole 

OBJETIVO: Investigar / conjecturar / deduzir as propriedades da excentricidade de 

uma hipérbole. 

 

a) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 7º botão e, em seguida, em 

“Hipérbole”. Agora, vamos selecionar como focos dois pontos quaisquer do eixo x e 

depois movimentar gerando várias hipérboles. O que você observa sobre o formato dessas 

hipérboles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Agora, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre uma das hipérboles, selecionar 

“Habilitar Rastro” e movimentar, para verificar a validade de suas observações do item 

anterior. 

 

c) Tentando fazer uma conexão com o que estudamos na sala de aula, o que você pode 

concluir em relação à excentricidade das hipérboles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

d) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 7º botão e, em seguida, em 

“Hipérbole”. Agora, vamos selecionar como focos dois pontos quaisquer do eixo y e 

depois movimentar gerando várias hipérboles. Vamos fazer as mesmas observações 

anteriores! 
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4.3. O caso da hipérbole equilátera 

OBJETIVO: Explorar / argumentar / inferir os elementos de uma hipérbole 

equilátera a partir dos gráficos / equações. 

 

a) Vamos plotar o gráfico da hipérbole λ: x
2
 / 16 – y

2
 / 16 = 1 no GeoGebra;  

 

b) Pela observação do gráfico, identifique: a = ___ . Pela análise da equação, identifique  b 

= ___ e, a seguir, obtenha c = ___.  

______________________________________________________________________ 

 

c) Tentando fazer uma conexão com o que estudamos na sala de aula, o que você pode 

concluir em relação à excentricidade da hipérbole? Como podemos classificá-la? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

d) Agora, vamos criar uma equação de uma hipérbole equilátera cujo eixo real está contido 

no eixo y. A seguir, vamos determinar os seus elementos e verificar que a hipérbole é, de 

fato, equilátera pela definição. Agora, vamos plotar o gráfico da hipérbole no GeoGebra e 

observar seu gráfico. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4.4. Apresentando as assíntotas de uma hipérbole 

OBJETIVO: Investigar / conjecturar / deduzir as assíntotas de uma hipérbole. 

 

a) Vamos plotar o gráfico da hipérbole λ: x
2
 / 16 – y

2
 / 25 = 1 no GeoGebra;  

 

b) Pela observação do gráfico, identifique: a = ___. Pela análise da equação, identifique     

b = ___ e, a seguir, obtenha c = ___.  

______________________________________________________________________ 

 

c) Vamos plotar os gráficos das retas t1: y = (5/4)x e t2: y = (– 5/4)x. Agora, vamos mover 

os eixos para cima na direção dos dois ramos da hipérbole e depois, para baixo também na 

direção dos dois ramos da hipérbole. O que você observa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

d) As retas acima são chamadas de assíntotas da hipérbole. Agora, vamos tentar 

generalizar! Dada uma hipérbole λ: x
2
 / a

2
 – y

2
 / b

2
 = 1, quais são as equações das suas 

assíntotas t1 e t2?   
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Apêndice 5. Atividade 5 – Parábolas 

 

MTM 244 – GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA – 2011/1 

 

Projeto: “Explorando Conceitos de Geometria Analítica Plana utilizando Tecnologias da 

Informação e Comunicação: Uma ponte do Ensino Médio para o Ensino Superior” 

Professores: Frederico da Silva Reis e Ivan Nogueira dos Santos 

 

5.1. Explorando os elementos de uma parábola 

OBJETIVO: Explorar / argumentar / inferir os elementos de uma parábola a partir 

dos gráficos / equações. 

 

a) Vamos plotar o gráfico da parábola P: y
2
 = 16x no GeoGebra;  

 

b) A partir de uma análise algébrica da equação, identifique: o vértice V (____,____);       o 

parâmetro p = ____ ; o foco F (____,____) e a equação da diretriz d: _________________.  

 

c) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 7º botão e, em seguida, em 

“Parábola”. Agora, vamos selecionar como foco o ponto (4 , 0) e como diretriz, vamos 

digitar no campo de entrada de dados do GeoGebra, a equação x = – 4. Qual é a equação 

da parábola que aparece na Janela de Álgebra? Verifiquemos algebricamente que se trata 

da mesma parábola P dos itens a / b.___________________________________________ 

 

d) Vamos marcar um ponto qualquer na parábola. Utilizando a barra de ferramentas, 

vamos clicar no 8º botão e, em seguida, em “Distância, Comprimento ou Perímetro”.  A 

seguir, vamos clicar no ponto da parábola e no seu foco. Agora, vamos clicar no no ponto 

da parábola e na diretriz. Na própria tela e/ou Janela de Álgebra, o que você observa sobre 

as medidas dos segmentos? Finalmente, vamos movimentar o ponto sobre a parábola e 

observar novamente! Explique!    

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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5.2. Explorando parábolas com diretrizes não paralelas aos eixos coordenados 

OBJETIVO: Investigar / conjecturar / deduzir as propriedades de parábolas com 

diretrizes não paralelas aos eixos coordenados. 

 

a) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 7º botão e, em seguida, em 

“Parábola”. Agora, vamos selecionar como foco o ponto (2 , 2) e como diretriz, vamos 

digitar no campo de entrada de dados do GeoGebra, a equação y = – x. Qual é a equação 

da parábola que aparece na Janela de Álgebra? 

______________________________________________________________________ 

 

b) Agora, vamos verificar que se trata da mesma equação obtida para a parábola em sala de 

aula. ____________________________________________________________________ 

 

c) Utilizando a barra de ferramentas, vamos clicar no 7º botão e, em seguida, em 

“Parábola”. Agora, vamos selecionar como foco o ponto (– 1, 1) e como diretriz, vamos 

digitar no campo de entrada de dados do GeoGebra, a equação y = x. Qual é a equação da 

parábola que aparece na Janela de Álgebra? 

______________________________________________________________________ 

 

d) Agora, vamos obter algebricamente a equação da parábola utilizando a definição de 

parábola enquanto lugar geométrico de pontos e comparar com a equação obtida acima: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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5.3. Explorando a variação do parâmetro de uma parábola 

OBJETIVO: Explorar / argumentar / inferir a variação do parâmetro de uma 

parábola a partir dos gráficos / equações. 

 

a) Vamos criar um seletor p  [1 , 10] com incremento 1. No campo de entrada de dados 

do GeoGebra, vamos digitar a equação P: y = (1/2p)x
2
. Agora, vamos movimentar o 

seletor e observar o formato da parábola P. O que você observa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Agora, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a parábola P, selecionar 

“Habilitar Rastro” e movimentar, para verificar a validade de suas observações do item 

anterior. 

 

c) Vamos escolher alguns valores para p no intervalo dado (por exemplo, p = 2, p = 4,      

p = 6, p = 8 e p = 10) e anotar a equação reduzida de cada uma das parábolas. Agora, 

vamos plotá-las no GeoGebra e observar o formato de cada uma delas. 

 

 ____________  P 1:____________________________________________________ 

 ____________  P 2: ___________________________________________________ 

 ____________  P 3: ___________________________________________________ 

 ____________  P 4:____________________________________________________ 

 ____________  P 5: ____________________________________________________        

 

d) A partir do que você observou, agora vamos tentar refinar suas observações sobre o 

formato da parábola P: y = (1/2p)x
2
 em função de p. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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5.4. Criando uma atividade exploratória com parábolas 

OBJETIVO: Investigar / conjecturar / deduzir características e/ou propriedades de 

parábolas a partir de atividades exploratórias criadas pelos próprios alunos. 

 

 

 

 


