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RESUMO 

Nesta pesquisa, investigamos o papel das tecnologias digitais num coletivo de seres- 

humanos-com-mídias para a produção de conhecimentos acerca do Teorema de 

Pitágoras. Nesse sentido, o estudo, de cunho qualitativo, fundamenta-se, teoricamente, 

no construto teórico de seres-humanos-com-mídias e no papel do diálogo compreendido 

como uma conversação que visa à aprendizagem. Este estudo foi realizado com os 15 

alunos do 9º ano de uma escola pública de Belo Horizonte (MG), participantes do 

Programa Um computador por Aluno (ProUCA). As atividades, realizadas em grupo, 

tinham por objetivo permitir que os alunos percebessem, enunciassem e comprovassem 

o Teorema de Pitágoras. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados: 

registros produzidos pelos alunos; gravações de áudio e diário de campo da 

pesquisadora. Os resultados indicam que o programa UCA e o software GeoGebra 

contribuíram para a constituição de um ambiente de aprendizagem, que favoreceu as 

ações dos alunos na construção do conhecimento matemático,  proporcionando ricas 

possibilidades de visualização de conceitos e propriedades, potencializados pelo 

dinamismo das experimentações, a partir das construções realizadas no GeoGebra. O 

estudo gerou um Produto Educacional destinado a professores, futuros professores e 

formadores de professores. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Teorema de Pitágoras, Tecnologias Digitais, 

Diálogos, ProUCA, Design research. 



 

 

ABSTRACT 

In this study, we investigated the role of digital technologies in a group of human beings 

- with - media for the production of knowledge about the Pythagorean Theorem. In this 

idea, the study of qualitative nature, is based theoretically on the theoretical construct of 

- human - beings - and the role of the understood dialogue as a conversation aimed at 

learning. This study was conducted with 15 students in 9th grade of a public school in 

Belo Horizonte (MG), participants of the program A Computer per Student (PROUCA). 

The activities carried out in groups, aimed to enable students to realize, articulate and 

prove the Pythagorean Theorem. As instruments of data collection were used: records 

produced by students, audio recordings and field journal of the researcher. The results 

indicate that UCA program and the GeoGebra software contributed to the creation of a 

learning environment, which favored the actions of students in the construction of 

mathematical knowledge by providing rich possibilities of visualization of concepts and 

properties, fueled by robust trials, from construction performed in GeoGebra. The study 

generated an Educational Product for teachers, future teachers and teacher educators. 

 

Keywords: Mathematics Education, Pythagorean Theorem, Digital Technologies, 

Dialogues, PROUCA, Design Experiment.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Desde o término de minha
1
 especialização, em 2006, até o ano de 2010, dediquei-me 

integralmente à vida profissional. Nos últimos tempos, já estava sentindo falta de voltar a 

estudar e de me aperfeiçoar para melhorar minha prática docente. Vários fatores me levaram 

ao questionamento da minha postura em sala de aula, mas cabe um destaque ao fato de ter à 

minha disposição uma sala de informática com computadores de última geração, mas nunca 

tê-la usado por não saber ensinar Matemática utilizando esse recurso. 

No primeiro semestre de 2010, fui aceita como aluna “especial” para a disciplina 

“Ambientes Educacionais Informatizados” lecionada pela professora Dra. Teresinha Fumi 

Kawasaki, na Universidade Federal de Ouro Preto. A disciplina me propiciou uma 

proximidade com textos da Educação Matemática, e oportunidades de conhecer e criar 

afinidades com o software GeoGebra, de participar de atividades envolvendo investigação 

matemática, bem como de ricas discussões teóricas e filosóficas. 

A partir dessa disciplina, e devido ao meu incômodo, tive o interesse de pesquisar o 

uso da informática na educação básica. Posteriormente, já como aluna regular do Mestrado 

Profissional em Educação Matemática da UFOP, durante as primeiras aulas, tomei 

conhecimento do ProUCA, Programa Um Computador por Aluno, do Governo Federal, em 

parceria com os governos Estadual e Municipal.  

Esse projeto foi implantado com o objetivo de intensificar o uso das tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC) nas escolas, por meio da distribuição de computadores 

portáteis aos alunos da rede pública de ensino. Esse projeto complementou as ações do MEC 

referentes a tecnologias na educação, em especial os laboratórios de informática, que fazem 

parte do programa ProInfo. Além disso, tem-se o ProInfo Integrado, que promove o uso 

pedagógico da informática, na rede pública de ensino fundamental e médio, produzindo e 

disponibilizando materiais com objetivos educacionais na internet.
2
  

O projeto foi apresentado em 2005, ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A partir de então, iniciou-se uma 

movimentação do governo para implantação do projeto no país. No ano de 2007, 05 (cinco) 

                                                           
1 Na introdução e em algumas passagens específicas do texto, em trechos vinculados à experiência pessoal e 

profissional da autora, utilizaremos a primeira pessoal do singular. Contudo, optamos por utilizar a primeira 

pessoa do plural no restante do texto, por considerá-lo uma produção conjunta de orientadora e orientanda. 
2
 Informações disponíveis em: http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-

educacional-proinfo/projeto-um-computador-por-aluno-uca. Acesso em : 20 de fevereiro de 2013. 

http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/projeto-um-computador-por-aluno-uca
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/projeto-um-computador-por-aluno-uca
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escolas brasileiras receberam os laptops pessoais e no ano de 2010 foi estabelecido um 

contrato de compra de 150 000 laptops para atender 300 (trezentas) escolas, em todo país. 

Uma das escolas beneficiadas por esse projeto foi a Escola Municipal Padre 

Guilherme Peters, que fica localizada no aglomerado da Serra, na cidade de Belo Horizonte. 

A escola recebeu os computadores pessoais no início de 2011 e tem acesso à internet 

disponibilizada por uma rede sem fio. 

A proposta de ensino, desenvolvida nessa escola, foi realizada com o auxílio dos 

computadores pessoais que estão acessíveis a todos os alunos devido ao ProUCA. As 

atividades tiveram o propósito de estimular o trabalho em grupo, promovendo a discussão de 

ideias entre os alunos, buscando favorecer a construção de conhecimento por eles. 

Fonseca et al. (2011) ressaltam a importância da geometria vista “como construções 

históricas, demandadas e legitimadas por necessidades da prática social e formatadas por 

critérios de âmbito cultural (p.115)” e defendem seu ensino a partir de dois aspectos da 

geometria: o utilitário e o formativo.  A partir das ideias de Fonseca et al. (2011), foi feita a 

opção por trabalhar com o conteúdo Teorema de Pitágoras, que é um conteúdo de grande 

relevância para a formação dos alunos, pois ele tem um papel importante no estudo da própria 

Matemática e para as demais ciências, sendo a sua compreensão e aplicação essencial para o 

estudo de diversos fenômenos físicos, por exemplo. 

O objetivo na elaboração dessas atividades foi permitir que os alunos vivenciassem 

atividades relativas ao Teorema de Pitágoras, utilizando conceitos geométricos, ou seja, 

analisando as áreas dos quadrados, cujos lados são iguais aos catetos e à hipotenusa do 

triângulo retângulo. Dessa forma, os alunos poderiam experimentar algumas verificações 

geométricas de tal teorema. Esse objetivo encontra respaldo no item Espaço e Forma dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino fundamental (BRASIL, 1998) no qual é 

ressaltada a relevância de verificações experimentais, aplicações e demonstração do Teorema 

de Pitágoras. 

 De acordo com Borba (2001), o conhecimento é produzido com uma determinada 

mídia, ou com uma tecnologia da inteligência, adotando a perspectiva teórica que se apoia na 

noção de seres-humanos-com-mídias, e não por seres humanos solitários ou coletivos 

formados apenas por seres humanos.  

 A importância do coletivo também é ressaltada por Araújo (2002; 2004) que, baseada 

nas ideias de Alro e Skovsmose (1996), afirma que o significado matemático emerge entre os 

participantes na interação do processo de ensino e aprendizagem, não sendo transmitido de 

professor para aluno nem construído pelo aluno, individualmente, e é por meio do diálogo que 
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os participantes de um ambiente educacional podem negociar suas perspectivas, buscar 

compreendê-las e compartilhá-las, para negociar os significados das atividades, dos conceitos, 

dos resultados, etc. 

Alro e Skovsmose (2010) afirmam que prestigiar o diálogo é prestigiar a investigação 

que está relacionada com os participantes, “através de seus pensamentos e sentimentos, 

entendimentos e pressupostos a respeito das coisas, das ideias e das possibilidades (p.125)”. 

De acordo com as ideias apresentadas, foi elaborada uma proposta de ensino com 

suporte no uso de diferentes mídias: lápis e papel, oralidade e informática; que possibilitou a 

constituição de um coletivo de seres-humanos-com-mídias. Os alunos trabalharam em grupo 

e, ao longo dos encontros, procurou-se motivar o diálogo, possibilitando a produção de 

conhecimento nesse coletivo.  

  As mídias oralidade e escrita já são tradicionalmente utilizadas em sala de aula e os 

PCNs (1998) apresentam, como um desafio, a incorporação de novas tecnologias na escola, e 

estimulam esse uso afirmando que “as experiências escolares com o computador também têm 

mostrado que seu uso efetivo pode levar ao estabelecimento de uma nova relação professor-

aluno, marcada por uma maior proximidade, interação e colaboração (p. 44)”.  

  Além disso, os recursos da informática podem funcionar como ferramentas de 

visualização dinâmica, contribuindo para que os alunos façam antecipações e simulações, 

confirmando ideias iniciais, levando muitas vezes à compreensão ou verificação de uma 

relação, regularidade ou propriedade.  

 Para dar suporte ao uso da informática neste trabalho, foram vistas grandes vantagens 

na escolha do software GeoGebra pois este é um programa livre, criado e desenvolvido para 

ser utilizado em ambiente de sala de aula. O GeoGebra é um programa de geometria 

dinâmica, ou seja, pode-se realizar construções utilizando pontos, segmentos, retas, polígonos, 

etc., e alterar todos esses objetos, dinamicamente, depois de finalizada sua construção. Por 

outro lado, podem ser incluídas equações e coordenadas diretamente na janela do software. 

Desse modo, o programa reúne as ferramentas tradicionais de geometria, com outras mais 

adequadas à álgebra e ao cálculo. Além disso, é possível elaborar construções, fixando 

propriedades do objeto construído, de modo que, ao alterar a posição de um de seus 

componentes, o objeto se modifica, mas não as suas propriedades. 

Esse aspecto assume especial importância na proposta de ensino que foi realizada, pois 

esta foi construída baseada na experimentação diante da representação geométrica do 

Teorema de Pitágoras e de outros conceitos matemáticos, diretamente relacionados a ele. Os 

recursos do GeoGebra tornam possível experimentar e, imediatamente, visualizar as 
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transformações decorrentes de modificações nas características dos triângulos, o que pode 

contribuir para a produção de conhecimentos acerca do teorema. 

É importante ressaltar que, embora o foco das atividades esteja no Teorema de 

Pitágoras, foram também trabalhados outros conceitos relacionados à sua verificação e prova, 

tais como o conceito de área, os produtos notáveis e as operações inversas, por exemplo. 

Durante os momentos de vivência, na escola, para a realização desta pesquisa, pude 

observar, informalmente, como os laptops do ProUCA estavam sendo utilizados por 

professores e alunos, em sala de aula.  Estive na escola cerca de dezessete vezes no total e por 

três momentos presenciei os alunos, de outras turmas, realizando atividades no laptop do 

ProUCA.  

Julgo ser importante também indicar as principais facilidades e/ou dificuldades no uso 

dos laptops do UCA em sala de aula, a partir das observações que realizei durante o 

encontros.  

E assim, a fim de compreender qual o papel das tecnologias digitais
3
 para a produção 

de conhecimento dos alunos, apresento a seguinte pergunta, que direcionou o 

desenvolvimento desta pesquisa: 

 

Qual o papel das tecnologias digitais em um coletivo de seres-humanos-com-

mídias na produção de conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras? 

 

 

 Além de investigar a questão propriamente dita, esta pesquisa tem como objetivo geral 

identificar como se dá a produção de conhecimento acerca do Teorema de Pitágoras, num 

coletivo de seres-humanos-com-mídias, tendo como atores o  ProUCA, o GeoGebra e os 

alunos em grupo, interagindo com professor e professora-pesquisadora. E assim, definimos os 

seguintes objetivos específicos: 

1) Identificar qual o papel do software na produção de conhecimento acerca do Teorema 

de Pitágoras; 

2) Identificar qual o papel do diálogo na produção do conhecimento acerca do Teorema 

de Pitágoras pelos alunos, tendo em vista que eles trabalharam em grupo; 

                                                           
3
Assim com Borba (2012), utilizaremos a expressão tecnologias digitais, neste texto, no seu sentido geral, ou 

seja, como sinônimo de tecnologias da informação e comunicação – TIC, informática etc.  
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3) Identificar qual o papel do Programa UCA e do laptop do UCA na produção de 

conhecimentos acerca do Teorema de Pitágoras. 

 

Após ter apresentado a justificativa desta pesquisa, bem como a questão norteadora e 

os objetivos, apresento a maneira pela qual esta dissertação está estruturada. 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos, além das referências bibliográficas 

e dos apêndices. 

No capítulo 1, discorro sobre a importância do estudo da geometria e apresento o 

Teorema de Pitágoras a partir de diferentes olhares: sua história, seu lugar em livros didáticos, 

algumas de suas demonstrações, finalizando com uma revisão de literatura sobre o tema. 

 No capítulo 2, discorro sobre o projeto UCA, no que diz respeito a caracterizar o 

contexto para o qual as atividades foram elaboradas e onde foram implementadas.  

No capítulo 3, discuto sobre as tecnologias e a produção do conhecimento matemático 

e também sobre diálogos e aprendizagem, constituindo assim o quadro teórico usado para a 

construção e implementação das atividades, e que darão suporte à análise. 

 No capítulo 4, descrevo a metodologia usada para a pesquisa, apresentando o contexto 

e os sujeitos da pesquisa, a concepção das atividades e os instrumentos de coleta de dados e 

análise. 

 No capítulo 5, descrevo as atividades da pesquisa, bem como seus objetivos e detalhes 

de sua realização, buscando uma análise inicial. 

No capítulo 6, analiso as atividades realizadas durante a implementação da proposta 

sob as lentes teóricas de nosso referencial. 

Por fim, nas considerações finais, retomo a questão de investigação, analisando a 

proposta pedagógica desenvolvida, a partir da interpretação da análise de dados e da 

fundamentação teórica. Referências e Apêndices complementam essa versão do texto.  

 O presente estudo, realizado no âmbito de um programa de Mestrado Profissional, 

gerou um produto educacional: um livreto destinado a professores e formadores de 

professores. Nele, as atividades desenvolvidas foram apresentadas de modo fundamentado e 

justificado, com o propósito de facilitar o acesso de outros professores ao trabalho 

desenvolvido e resultados considerados.  
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CAPÍTULO 1: O TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

Neste capítulo, enfatizaremos a importância do ensino da geometria, em especial do Teorema 

de Pitágoras. Falaremos do papel da prova
4
 na sala de aula e vamos expor como o Teorema de 

Pitágoras é apresentado em alguns livros didáticos. Além disso, apresentaremos três 

demonstrações do Teorema de Pitágoras, finalizando com uma revisão de literatura de 

pesquisas que abordaram o ensino e a aprendizagem dele.  

 

1.1 Por que ensinar Geometria? 

 

A situação do ensino de geometria tem sido discutida por educadores matemáticos e, 

nesta seção, olharemos para a pesquisa realizada por Fonseca et al. (2011). Mais do que a 

dificuldade de ensinar geometria, Fonseca et al. (2011) flagraram a omissão desse ensino, nas 

experiências que descreveram, a partir de pesquisa realizada em escolas públicas de Belo 

Horizonte. 

Na pesquisa apresentada por elas, muitos dos professores de matemática atribuíam a 

importância do ensino de geometria ao seu caráter utilitário, evidenciando-se os aportes à 

resolução de problemas da vida cotidiana, ao desempenho de determinadas atividades 

profissionais ou à própria compreensão de outros conteúdos escolares. Mas, concordamos 

com as autoras Fonseca et al. (2011) que é possível e desejável que esse caráter de utilidade 

dado à geometria desencadeie o reconhecimento de sua importância ligada a aspectos mais 

formativos. Se ligada a uma formação humana mais geral, a geometria pode promover valores 

culturais importantes para uma melhor compreensão e apreciação das obras dos seres 

humanos ou da natureza, por exemplo.  

 Com base nas ideias de Fonseca et al. (2011), enumeramos dois principais objetivos 

do ensino da geometria, associados às duas faces do seu papel: a utilitária, com o 

desenvolvimento da capacidade de medir e a formativa, com o desenvolvimento da 

capacidade de pesquisar regularidades. Há que se incluir, também, dentro da gama de 

atributos ligados à importância do ensino da geometria, aquele ligado à preparação 

profissional de habilidades indispensáveis para o acesso a determinadas carreiras. E também 

                                                           
4
 Prova matemática com sentido equivalente à demonstração matemática. 
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como aporte relevante para a compreensão de outros campos do conhecimento (FONSECA et 

al., 2011). 

De posse dessa concepção, é importante que se adote metodologias que considerem e 

potencializem tais desenvolvimentos. Há que se promover situações em que os alunos sejam 

orientados para a percepção de regularidades, com vistas ao estabelecimento de relações, uma 

vez que a geometria pode ajudar muito na capacidade de identificar invariantes. 

Ao buscar responder os motivos que justificam o estudo da geometria, Fonseca et al. 

(2011) afirmam que esta não deve ser tomada:   

 

como um saber de natureza sobre-humana ou como fruto de arbitrariedades 

individuais, mas como construções históricas, demandadas e legitimadas por 

necessidades da prática social e formatadas por critérios de âmbito cultural, 

esses modos de categorização e de estabelecimento de relações próprios da 

geometria querem apresentar-se como uma contribuição para a formação 

humana, na medida em que,  acatando demandas sociais e influências 

culturais, proveem o sujeito de critérios e estratégias para organizar e /ou 

compreender modos diversos de organização de espaço (p. 115). 

  

As demandas sociais e as influências culturais são diversas e, neste trabalho, vamos 

nos dedicar ao Teorema de Pitágoras, que se caracteriza por uma construção histórica 

demandada e legitimada por práticas sociais ligadas a diferentes períodos do estudo da 

matemática. 

Tomando como base o que foi apontado como importante no estudo da geometria, 

percebemos a relevância do tema Teorema de Pitágoras como uma importante construção 

histórica, que até os dias atuais está presente na vida de diferentes pessoas, através de suas 

profissões e no estudo de diversas ciências. 

A partir das atividades desenvolvidas durante a pesquisa, buscaremos enfatizar os dois 

principais papéis da geometria, em sala de aula: atribuídos à capacidade de medir e de 

pesquisar regularidades. 

Neste momento, iremos apresentar um pouco da história de Pitágoras e do teorema que 

leva seu nome. 
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1.2 Pitágoras e o Teorema de Pitágoras 

 

 

Figura 1: Pitágoras representado por Rafael Sanzio em sua celebrada pintura Escola de Atenas.  

Fonte: Disponível em: <http://www.dm.ufscar.br/hp/hp0/hp0.htmlFigura> 

 

Pitágoras nasceu por volta de 572 a.c, em Samos, uma das ilhas de Dodecano, próximo 

a Mileto, onde nasceu Tales. Apesar de sua vida estar rodeada de mitos e lendas, já que não 

existem relatos originais sobre sua vida e trabalho, alguns deles afirmam que Pitágoras foi 

discípulo de Tales. Segundo Boyer (2010), isso é improvável, dada a diferença de 50 anos 

entre as idades deles. Mas algumas semelhanças nos interesses de Pitágoras e Tales podem ser 

facilmente explicadas pelo fato de Pitágoras ter também viajado pelo Egito e Babilônia. 

Durante as viagens, ele absorveu além das informações matemáticas e astronômicas, muitas 

ideias religiosas (BOYER, 2010). 

Quando Pitágoras voltou ao mundo grego, encontrou Samos sobre domínio dos persas, 

e, assim, estabeleceu-se em Crotona. Lá, ele fundou uma sociedade secreta, a escola 

pitagórica, com bases matemáticas e filosóficas, cujo lema era “Tudo é número”. A ordem 

que Pitágoras fundou era comunitária e secreta; conhecimento e propriedade eram comuns e, 

por isso, as descobertas não eram atribuídas a um membro específico. As palavras filosofia 

(ou “amor à sabedoria”) e matemática (ou “o que é aprendido”) supõem-se terem sido criadas 

pelo próprio Pitágoras, para descrever suas atividades intelectuais (BOYER, 2010). 

http://www.dm.ufscar.br/hp/hp0/hp0.htmlFigura
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No Egito e Mesopotâmia, os elementos de aritmética e geometria eram essencialmente 

exercícios de aplicação de processos numéricos a problemas específicos, em que não havia 

uma estrutura de generalização para esses elementos. Uma discussão filosófica sobre seus 

princípios se deve principalmente aos Pitagóricos. Segundo Boyer (2010), o Teorema de 

Pitágoras muito provavelmente veio dos babilônios, mais de um milênio antes de Pitágoras ter 

lidado com ele, e a justificativa para chamá-lo de Teorema de Pitágoras se deve, 

possivelmente, ao fato dos pitagóricos terem sido os primeiros a darem uma demonstração 

dele (BOYER, 2010). 

O enunciado do Teorema de Pitágoras diz que a soma das áreas dos quadrados 

construídos sobre os catetos de um triângulo retângulo é igual a área do quadrado construído 

sobre a hipotenusa. 

Mas qual teria sido a demonstração dada por Pitágoras ou pelos pitagóricos ao 

Teorema de Pitágoras?  

Muitos atribuem a Pitágoras a chamada Demonstração Clássica, que será apresentada 

posteriormente, mas como dito acima, o que se têm são apenas suposições. 

A demonstração do Teorema de Pitágoras despertou o interesse de diversos 

matemáticos, ao longo da história. O professor de matemática norte-americano Elisha Scott 

Loomis colecionou demonstrações do Teorema de Pitágoras durante 20 anos e organizou o 

livro A Proposição de Pitágoras (The Pythagorean Proposition). A primeira edição continha 

230 demonstrações, a segunda, 370 demonstrações e hoje existem por volta de 400 

demonstrações do teorema. Loomis classificou as demonstrações em algébricas, baseadas nas 

relações métricas nos triângulos retângulos; e em geométricas, baseadas em comparações de 

áreas (ARAÚJO, 2011). Bastian (2000) apresenta uma classificação mais ampla para os tipos 

de demonstrações, que são catalogadas por meio dos recursos matemáticos utilizados, tais 

como: igualdade das áreas dos quadriláteros (método de Euclides), figuras geométricas nas 

quais as áreas se mantêm (método geométrico), princípio da igualdade do completamento, 

operações algébricas, relações de semelhança, métodos vetoriais, métodos de Geometria 

Analítica, etc. (BASTIAN, 2000). 

Antes de apresentarmos algumas demonstrações do Teorema de Pitágoras, e que serão 

utilizadas nas atividades, vamos discutir o papel das demonstrações na sala de aula de 

matemática. 
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1.3 As demonstrações em sala de aula 

 

As demonstrações também ocupam papel na sala de aula de Matemática. Segundo 

Hanna (1989), os educadores matemáticos têm refletido muito sobre a supervalorização dada 

à prova matemática no currículo. A autora defende que, para a sala de aula, a prova deve ser 

vista como uma “argumentação convincente”, ou seja, deve apresentar explicações sobre o 

resultado que possibilitem a compreensão deste.  

Para Hanna (2000), o papel-chave da prova na sala de aula é promover a compreensão 

matemática, e o mais importante para os educadores matemáticos, é encontrar os caminhos 

mais favoráveis de usar a prova com esse propósito. Afirma ainda que a prova tem diferentes 

funções, e que os estudantes que estão iniciando os estudos com a matemática, devem 

vivenciar as fundamentais: a de verificação e explicação.  

Com base nas ideias de Hanna (1989, 2000), preocupamo-nos em selecionar, para a 

nossa proposta de ensino, algumas demonstrações para serem trabalhadas com a finalidade de 

comprovação do Teorema de Pitágoras. Escolhemos as que abordam o seu significado, ou 

seja, comprovações que possam convencer os alunos da validade do teorema. Segundo Hanna 

(2000), a prova só poderá dar sua melhor contribuição se o professor usar aquelas que 

transmitem compreensão, pois, em sala de aula, a questão fundamental que a prova deve 

responder é o “por quê?” da validade de um teorema. 

Para Hanna (2000), algumas provas são mais explicativas que outras. Por isso, 

selecionamos três demonstrações do teorema para serem trabalhadas nas atividades, em 

virtude de sua viabilidade de trabalho em sala de aula e por caracterizarem, de forma 

essencial, a relação entre as áreas dos quadrados construídos sobre os lados do triângulo 

retângulo.  

Segundo esta mesma autora, “tanto as provas que provam e as provas que explicam 

são provas legítimas (p. 2)”, preenchendo todas as exigências de uma prova formal. No caso 

da prova que explica, ela apresenta o porquê determinada prova é verdade, e já na prova que 

prova só se garante a verdade, muitas vezes referenciada apenas em considerações sintáticas. 

Hanna (1989) afirma que “a prova que explica deve oferecer um raciocínio 

referenciado sobre as ideias matemáticas que estão envolvidas: as propriedades matemáticas 

das quais decorrem o teorema enunciado ou outra afirmativa matemática (p.3)”.  

Para Hanna (1989), muitas provas não têm poder de explicação, afirmando que “direi 

que uma prova explica quando ela mostra [r] que ‘propriedade característica’ dá forma ao 

teorema que ela propõe provar (p. 3)”. 
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Sendo assim, é importante trabalhar com provas que façam emergir o sentido do 

teorema, tendo em vista que a significância deve ter mais peso que a prova por si só.  E, de 

acordo com Hanna (1989), não há infidelidade à prática matemática se deixarmos um pouco 

de lado o rigor matemático, focando em boas explicações, deixando claro aos alunos as ideias 

que conduzem à veracidade nas provas de teoremas matemáticos.  

Hanna (2000) ainda sugere o uso de softwares de geometria dinâmica como forma de 

dar novas abordagens para o uso da prova, pois estes softwares têm o potencial de encorajar a 

exploração e a prova, simplificando a colocação e o teste de conjecturas.  

Diante dessa discussão, propusemos atividades que permitiram aos alunos perceber a 

validade do Teorema de Pitágoras, sem uma preocupação evidente de formalização. Seguindo 

as ideias de Hanna (1989), preocupamo-nos em possibilitar que os alunos experimentassem 

atividades em que o porquê da validade de tal teorema fosse evidenciado.  

Motivadas por essa discussão apresentada sobre provas que explicam e que, segundo 

Hanna (1989), tem sido cada vez mais valorizada na prática em educação matemática, 

decidimos ver como têm sido abordadas as provas do Teorema de Pitágoras, no ensino 

fundamental. Uma forma de se ter uma visão sobre como isso é feito, é examinar livros 

didáticos, o que será apresentado na próxima seção. 

 

1.4 Os livros didáticos e o Teorema de Pitágoras 

  

Escolhemos examinar dois livros didáticos de ensino fundamental no que diz respeito 

ao Teorema de Pitágoras. As coleções foram escolhidas por retratarem estratégias distintas 

para a abordagem do teorema, bem como de sua demonstração. Com base em Hanna (1989), 

vemos que um dos livros segue a linha da “prova que prova” e outro da “prova que explica”.  

Os livros analisados são: 

 

1) Matemática – Compreensão e Prática. Ênio Silveira e Cláudio Marques, Editora 

Moderna 2008. 

2) Matemática – Luiz Roberto Dante. Editora Ática. 2012. 

 

 Buscamos perceber de que maneira esses livros têm oportunizado aos alunos um 

contato com as ideias “por detrás” da prova, especificamente no caso do Teorema de 

Pitágoras. Nos currículos, a sugestão é que o conteúdo do Teorema de Pitágoras seja 

trabalhado no 9º ano e, assim, observa-se que, na maioria das vezes é o que acontece.  
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O livro de Silveira e Marques (2008) apresenta o Teorema de Pitágoras no 9º ano e a 

demonstração apresentada é feita a partir da semelhança de triângulos. O significado 

geométrico do teorema foi indicado rapidamente na página inicial do capítulo e, ao final do 

tópico, foram apresentadas duas demonstrações prontas do teorema, são elas: Demonstração 

de Garfield
5
 e Demonstração Clássica. Os alunos não foram convidados a participar desse 

processo, o que pode dificultar a compreensão do significado geométrico do teorema.  

 O livro de Dante (2012) apresenta o Teorema de Pitágoras em dois momentos: 8º ano 

e 9º ano. No 8º ano, a referência ao conteúdo do Teorema de Pitágoras surge no capítulo de 

áreas de figuras planas. É apresentado o Teorema a partir da área de quadrados sobre os lados, 

mas o teorema é enunciado de maneira direta. Na sequência, é sugerido aos alunos um 

quebra-cabeças, conforme Figura 2 e, após especificar o passo a passo para os alunos, 

supondo que tenham obtido êxito na montagem da figura, afirmam que essa é uma verificação 

do Teorema.  

 

Figura 2: Quebra-cabeças do Teorema de Pitágoras.  

 Fonte: Dante (2011, p. 262)  

 

Mas, por que isso poderia ser considerado uma comprovação do teorema? 

Acreditamos que, nesse momento, havia espaço para perguntas que dessem aos alunos 

oportunidades de refletir e de verbalizar o que tivessem compreendido.  

                                                           
5
 Esta demonstração foi elaborada por James Abram Garfield, um general que foi eleito presidente dos Estados 

Unidos por quatro meses (assassinado em 1881). James Garfield gostava muito de Matemática. Sua prova foi 

baseada numa figura, o trapézio, formada por três triângulos retângulos. Para a demonstração ele utiliza a 

igualdade entre a área de um trapézio e a soma das áreas de três triângulos retângulos. Disponível em : < 
http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm28/torema.htm>. Acesso em: 15 de abril de 2013. 

http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm28/torema.htm
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 Na resolução dos exercícios, pede-se aos alunos que verifiquem a validade ou não do 

teorema, a partir da determinação das áreas, pela contagem das unidades de área, que foram 

construídas sobre regiões quadriculadas. 

 A coleção volta a apresentar o Teorema de Pitágoras no 9º ano, no capítulo 6, 

intitulado “Relações métricas no triângulo retângulo e na circunferência”, iniciando com uma 

curta história sobre a corda de 13 nós
6
, utilizada na antiguidade para construção de ângulos 

retos. Relembra o Teorema de Pitágoras, fazendo menção às áreas dos quadrados, 

apresentando, em seguida, a demonstração do Teorema, utilizando semelhança de triângulos.  

  E, na seção intitulada “Leitura”, apresenta mais três demonstrações do Teorema, a 

saber: Demonstração de Garfield, Demonstração Clássica e Demonstração de Bháskara
7
.  

Assim, como na obra consultada anteriormente, os alunos não são chamados a 

“participar” dessas demonstrações. Esse livro apresenta também o conceito de ternos 

pitagóricos, incluindo na parte “Leitura” um pouco de dados históricos sobre eles.  

 O rigor ainda exigido em provas matemáticas – principalmente considerando as provas 

algébricas mais rigorosas que as geométricas – pode justificar a opção feita pela maioria dos 

livros didáticos para a demonstração do Teorema de Pitágoras pelo conceito de semelhança de 

triângulos. Observamos, nesses livros analisados, uma tentativa de trabalhar a demonstração 

geométrica do teorema, o que permite uma maior compreensão dos alunos sobre o que esse 

resultado realmente nos conta. Mas vimos também que essa tentativa se frustra, pois foi dada 

de forma pronta e acabada, sem que os alunos fossem convidados, em nenhum momento, para 

formalizar e refletir sobre o que efetivamente estava acontecendo.  

É importante salientar que o livro didático é um apoio para o trabalho do professor em 

sala, que pode, caso julgue pertinente, complementar essas lacunas para que a compreensão 

da matemática aconteça. Enfatizando esse aspecto, Costa (s. a., p. 163) afirma que “a direção 

que a experimentação na sala de aula toma, é determinada em parte pelos materiais 

curriculares, mas também pela interpretação imposta pelos professores sobre esses materiais 

curriculares”.  

                                                           
6 Os antigos egípcios usavam uma corda com 13 nós igualmente espaçados para determinar um ângulo reto.  A 

corda de 13 nós igualmente espaçados ficava dividida em 12 partes iguais. Um homem A segurava os dois nós 

extremos (o 1º e o 13º); um segundo homem, B, segurava o 4.º nó; e um terceiro homem, C, segurava o 8.º nó. 

Afastavam-se, então, de forma que a corda entre eles ficasse bem esticada. Quando isso acontecia, tinha-se 

formado um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5 e, consequentemente, também um ângulo reto. Disponível em: 

<http://www.prof2000.pt/users/hjco/pitagora/pg000007.htm>. Acesso em 15 de abril de 2013. 
7
 A demonstração de Bháskara baseia-se  na equivalência de áreas. No caso, um quadrado de lado a é dividido 

em 4 triângulos retângulos de catetos b e c e um quadrado de lado b – c. Disponível em : 

< http://www.rpm.org.br/5e/docs/mc9.pdf>. Acesso em: 15 de abril de 2013. 

http://www.prof2000.pt/users/hjco/pitagora/pg000007.htm
http://www.rpm.org.br/5e/docs/mc9.pdf
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A proposta de ensino que realizamos será apresentada posteriormente e, nela, foram 

trabalhadas três demonstrações do Teorema de Pitágoras. Vamos, nesse momento, apresentar 

as três demonstrações
8
 para que o leitor possa compreender com maior clareza os conceitos 

que estão envolvidos em cada uma. O trabalho com os alunos não contemplará a 

demonstração na íntegra. Vamos, como afirma Hanna (1998), utilizá-las para dar 

comprovações do Teorema, buscando compreendê-lo. 

As demonstrações do Teorema de Pitágoras utilizadas são as denominadas: 

Demonstração de Perigal, Demonstração Clássica e A Mais Bela Prova e estas serão 

apresentadas na sequência. 

 

 

1.5 As demonstrações do Teorema de Pitágoras utilizadas nas atividades 

 

 

1.5.1 A Demonstração de Perigal 

 

Esta demonstração do Teorema de Pitágoras é atribuída a um matemático chamado 

Henry Perigal (1801-1898). Trata-se de uma demonstração geométrica que utiliza a 

composição e decomposição das figuras, a partir de translações, para mostrar a equivalência 

das áreas, como pode ser visto na figura 3.  

 

Figura 3: A demonstração de Perigal 

 

 Fonte: Elaborada pela autora 

                                                           
8 As demonstrações foram baseadas nos textos de Oliveira (2008) e Teixeira (2003). 

 



28 

 

 

 

Para essa demonstração, tomamos um triângulo retângulo ABC e os quadrados, 

ABFG, BCHI e ACDE, construídos sobre seus lados, conforme Figura 4.  

 

Figura 4:Triângulo retângulo ABC e quadrados sobre seus lados.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Seja M o centro do quadrado ACDE, ou seja, M é a interseção das diagonais deste 

quadrado. 

Os pontos P, Q, R e S que definem o corte do quadrado ACDE nas peças 1, 2, 3 e 4, 

são tais que os segmentos PQ e RS são paralelos aos lados do quadrado BCHI, construído 

sobre a hipotenusa do triângulo inicial. A peça 5 é o quadrado ABFG. 

Pelo critério de corte das peças, vemos que os segmentos PQ e RS são 

perpendiculares. Deste modo, as peças 1, 2, 3 e 4 possuem um ângulo reto no vértice M, 

conforme Figura 4. 

Vamos mostrar que M é ponto médio dos segmentos PQ e RS, e também que esses 

dois segmentos são congruentes. 

De fato, sejam X e Y pontos tais que os segmentos XM e YM são perpendiculares aos 

lados AE e AC, respectivamente, do quadrado ACDE (Figura 5). 
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Figura 5: Triângulos MXS e MQY  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Pelo caso ALA obtemos a congruência dos triângulos MSX e MQY: 

 Ambos são triângulos retângulos, XM = YM, pois estes segmentos são iguais à 

metade do lado do quadrado ACDE. 

 Os ângulos YMQ e XMS são congruentes, pois ambos são os complementares 

do ângulo SMY. 

Dessa congruência concluímos que MQ = MS. 

Com um raciocínio análogo, podemos mostrar que MP= MQ= MR= MS. Portanto, M 

é o ponto médio dos segmentos congruentes PQ e RS. 

Vemos, conforme figura 4, que BCRS é um paralelogramo, pois seus lados opostos 

são paralelos. E isso implica que BC e RS possuem a mesma medida. 

Logo: MP, MQ, MR, MS todos são iguais à metade do lado do quadrado AFGC. 

O fato dos segmentos MP, MQ, MR, MS serem iguais à metade do lado do quadrado 

BCHI, e o fato das peças 1, 2, 3 e 4 possuírem ângulo reto no vértice M, implicam que estas 

quatro peças podem ser deslocadas sobre o quadrado BCHI, para se encaixarem 

perfeitamente, do modo como está ilustrado na figura 6. 
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Figura 6: Quadrado ACDE sobre o quadrado BCHI  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Assim, mostramos que as peças do quadrado ACDE cobrem todo o quadrado BCHI, 

exceto por um quadrilátero central, que possui, claramente, somente ângulos retos. 

E para finalizar, devemos mostrar que este quadrilátero central é o quadrado ABFG. 

Para isso, vamos calcular o lado TU desse quadrilátero central. Da figura 6, e 

relembrando que o quadrilátero BCRS é um paralelogramo, temos que CR= BS. Desse modo, 

podemos escrever a seguinte sequência de igualdades: 

TU= TV – UV= CR – AS= BS - AS= BA. 

De modo análogo, podemos provar que todos os lados do quadrilátero central em 

questão são iguais aos lados do quadrado ABFG. 

Isso demonstra que a peça 5 encaixa-se perfeitamente sobre o quadrado central, entre 

as peças 1, 2, 3 e 4, para formar uma configuração que resolve o quebra-cabeça proposto. 

 

Figura 7: Configuração final da Demonstração de Perigal  

Fonte: Elaborada pela autora 
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1.5.2 A Demonstração Clássica 

 

Presume-se que esta seja a demonstração dada por Pitágoras (ARAÚJO, 2011). 

Considere, por hipótese, um triângulo retângulo de catetos b e c e hipotenusa a, conforme 

figura 8. 

 

Figura 8: Triângulo retângulo de lados a, b e c  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Considere um quadrado ABCD de lado b + c. 

Marque os pontos M, N, P, Q, sobre os lados desse quadrado, como na figura 9, de 

modo que: 

AM = BN = CP = DQ = b 

MB = NC = PD = QA = c 

 

Figura 9: Quadrado de lado b + c  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Pelo caso de congruência LAL, os triângulos retângulos QAM, MBN, NCP e PDQ são 

congruentes ao triângulo retângulo da hipótese. Daí, segue que MN = NP = PQ = QM = a, o 

que implica que o quadrilátero MNPQ é um losango. 
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Devemos mostrar que MNPQ é um quadrado. 

Suponhamos que os ângulos agudos do triângulo de hipótese sejam: . 

 

 

 

Figura 10: Triângulo retângulo e seus ângulos α e β  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

  

Pela congruência dos triângulos QAM, MBN, NCP e PDQ descritos acima, os ângulos 

agudos destes triângulos retângulos medem , de acordo com a figura 10. 

Como  =  segue que cada ângulo interno do quadrilátero MNPQ deve ser 

reto. Isso demonstra que MNPQ é um quadrado de lado a. 

E assim podemos afirmar que a área do quadrado de lado b + c é igual à soma da área 

do quadrado de lado a com a área de quatro triângulos retângulos de catetos b e c. 

Isto é: 

 

 

 

 

1.5.3 A Mais Bela Prova 

 

Segundo Rosa (1983), esta é provavelmente a mais bela demonstração do teorema de 

Pitágoras, mas no livro de Loomis ela aparece sem maior destaque, apenas como variante da 

Demonstração Clássica. 
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Para a demonstração, apresentamos primeiramente suas configurações:  

Considere o quadrado ABCD (qualquer medida de lado), em que o lado é a soma de 

dois números, representados por b e c (figura 11). Retiremos 4 triângulos congruentes do 

quadrado de lado b + c: notemos que AMQ = BNM = CPN =DPQ, pois DP=CN=BM=AQ e 

também AM=DQ=PC=NB por construção e os triângulos são retângulos. Logo, pelo caso 

LAL, obtemos que os triângulos AMQ, BNM, CPN, DPQ são congruentes. 

 

 

Figura 11: Quadrado de lado b + c e duas possíveis configurações  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

1º) O quadrilátero PQMN, cujo lado é a hipotenusa de medida a dos triângulos congruentes, é 

um quadrado, pois os triângulos (AMQ, BNM, CPN, DPQ) são retângulos. Argumento 

similar ao da demonstração anterior. 

2º) Se fizermos a mesma operação com o quadrado EDGF, conforme a figura 11, construindo 

2 retângulos de lados b e c, restarão dois quadrados de lados b e c respectivamente, pois (b + 

c)² = b² + 2bc + c². Comparando as duas configurações (figura 11), notemos que, se retirarmos 

4 triângulos retângulos de lados a, b e c da 2ª configuração, restam dois quadrados um de lado 

b e outro de lado c, cuja soma da área é igual a área do quadrado de lado a da 1ª configuração. 

Logo, a área do quadrado de lado a é igual à soma das áreas dos quadrados cujos lados 

medem b e c. 

Algebricamente, podemos escrever a² = b² + c². 

 

 Após a apresentação, do ponto de vista matemático, das três demonstrações do 

Teorema de Pitágoras escolhidas para as atividades, vamos apresentar os elementos na 
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literatura existente, a respeito do ensino e aprendizagem do Teorema de Pitágoras, que deram 

subsídios para a construção das atividades da nossa proposta de ensino. 

 

1.6 Revisão de literatura: Teorema de Pitágoras e Educação Matemática 

 

Neste trabalho, recorremos inicialmente a uma pesquisa bibliográfica, realizada a 

partir do banco de teses da Capes, tendo como perspectiva situar nosso estudo no contexto da 

literatura existente. Em janeiro de 2012, realizamos uma pesquisa no banco de teses da Capes 

para a qual foi utilizada a palavra chave “Teorema de Pitágoras”. Dessa forma, obtivemos 20 

trabalhos, dos quais 15 eram referentes à área de conhecimento da Educação Matemática.  

Pontuamos, preferencialmente, as pesquisas que tratavam do ensino e aprendizagem 

do Teorema de Pitágoras e, dessa forma, selecionamos dez pesquisas, todas em nível de 

mestrado, com essa característica. Diante disso, buscamos na internet as pesquisas na íntegra 

para que pudéssemos ter uma visão mais objetiva do que estas propunham. As dez pesquisas 

utilizadas nessa revisão de literatura, sobre o tema Teorema de Pitágoras, foram elencadas no 

quadro 1 e organizadas em ordem alfabética. 

 

N Autor Título da pesquisa 

1 BASTIAN, I. V. (2000) 

 

 O TEOREMA DE PITÁGORAS. 

2 BENTO, H. A. (2010) O DESENVOLVIMENTO DO 

PENSAMENTO GEOMÉTRICO 

COM A CONSTRUÇÃO DE 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

PLANAS UTILIZANDO O 

SOFTWARE: GEOGEBRA 

3 CANO, M. A. M. (2007) CIÊNCIA, MAGIA E FILOSOFIA 

NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DA 

MATEMÁTICA: UMA 

INTRODUÇÃO HISTÓRICA 

SOBRE O TEOREMA DE 

PITÁGORAS.  

4 COELHO, A. B. (2010) TEOREMA DE PITÁGORAS: 

QUAL A SUA IMPORTÂNCIA 

PARA O ENSINO DAS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA? 

5 CRUZ, F. P. (2008) ARGUMENTAÇÃO E PROVA 

NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

ANÁLISE DE UMA COLEÇÃO 

DIDÁTICA DE MATEMÁTICA.  

6 FERREIRA FILHO, J. L.(2007)  UM ESTUDO SOBRE 

ARGUMENTAÇÃO E PROVA 
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ENVOLVENDO O TEOREMA DE 

PITÁGORAS.  

7 MOTTIN, E. (2004)  A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EM 

ATELIÊS DE MATEMÁTICA, 

PARA O ESTUDO DO TEOREMA 

DE PITÁGORAS 

8 PASINI, M. F. (2007) ARGUMENTAÇÃO E PROVA: 

EXPLORAÇÕES A PARTIR DA 

ANÁLISE DE UMA COLEÇÃO 

DIDÁTICA. 

9 PEREIRA, L. H. F. (2001) PERCEPÇÃO DOS 

ESTUDANTES SOBRE O 

TEOREMA DE PITÁGORAS NO 

ENSINO FUNDAMENTAL. 

10 SILVA, A. M. (1999) UM INSTRUMENTO AUXILIAR 

PARA O ENSINO DO TEOREMA 

DE PITÁGORAS 
Quadro 1: Pesquisas sobre ensino e aprendizagem do Teorema de Pitágoras  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Após análise dessas dez pesquisas, descrevemos o perfil dos estudos realizados,  

orientando-nos pelo objetivo da pesquisa, o referencial teórico e metodológico e os principais 

resultados, pois foi a partir disso que foram gerados subsídios para a concepção de uma 

proposta de ensino original e com potencial de implementação, a partir do conhecimento 

agregado por essas pesquisas. 

A dissertação de Bento (2010) teve como objetivo investigar questões do ensino de 

geometria plana, com a utilização da informática e o desenvolvimento da habilidade de 

visualização pela dinâmica das figuras e a exploração da compreensão de conceitos pelo 

software GeoGebra. O referencial teórico utilizado foi baseado no ensino-aprendizagem da 

geometria e na informática educacional, explorando o pensamento geométrico. A metodologia 

utilizada foi a de sequência didática referenciada em Zabala (1998). As atividades foram 

realizadas com oito alunos e dois professores, e consistia em questões fechadas. Como 

resultados, Bento (2010) afirma que o GeoGebra trouxe possibilidades de criação de 

experiências que fez o conhecimento geométrico acontecer na evolução de um nível básico da 

intuição e das conjecturas e, assim, propiciou condições de “fazer matemática”.  

A dissertação de Mottin (2004) teve por objetivo geral investigar o uso de material 

didático-pedagógico na exploração das relações entre o Teorema de Pitágoras e a Álgebra, em 

ateliês de Matemática. O referencial teórico utilizado se baseia, principalmente, na pedagogia 
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Freinet de Freinet (1967) e no conceito de Ateliês de Scheffer (1995). Os sujeitos de pesquisa 

foram 10 alunos da 8ª série do ensino fundamental, e a pesquisa foi realizada em 12 

encontros. A autora destaca como principal resultado a aprovação desse tipo de abordagem 

em sala, pois, em sua pesquisa, os alunos se mostraram entusiasmados, cooperando durante a 

realização das tarefas. 

Dentre as dissertações analisadas, encontramos as de Ferreira Filho (2007), Pasini 

(2007) e Cruz (2008) que nos chamaram a atenção por um aspecto relevante: além de 

abordarem o Teorema de Pitágoras, elas também fizeram parte de um projeto denominado 

AprovaME, inserido na área de Educação Matemática da PUC – SP. Trata-se de um projeto 

que propõe a investigação de concepções de argumentação e prova no ensino de matemática  

e a formação de um grupo de pesquisadores para elaborar situações de aprendizagem 

envolvendo argumentação e prova para serem investigadas em sala de aula.  

 A pesquisa de Ferreira Filho (2007) teve o objetivo de investigar o envolvimento de 

alunos da 1ª série do Ensino médio em processos de construção de conjecturas e provas, a fim 

de identificar as dificuldades que os alunos apresentam nesses processos. A metodologia 

utilizada possui elementos da Engenharia Didática e os referenciais teóricos utilizados foram 

Robert (1998), Duval (2002) e Balacheff (1988). Os resultados da pesquisa apontam que a 

sequência de atividades favoreceu a passagem de uma etapa em que as validações são 

predominantemente empíricas, para outra etapa, na qual as validações são dedutivas. 

A dissertação de Pasini (2007) analisou o tratamento do tema prova em determinados 

conteúdos geométricos de uma coleção de livros didáticos do Ensino Fundamental, buscando 

identificar como se dá a passagem do empirismo para dedução. A partir dessa análise, foi 

realizada uma sequência de atividades com alunos da 8ª série do Ensino Fundamental de uma 

escola pública. O referencial teórico principal foi Balacheff (1988) e De Villiers (2001). A 

conclusão de Pasini (2007) aponta que o professor tem à disposição um bom material para 

trabalhar com seus alunos, embora exista o problema na passagem brusca de exercícios 

empíricos para as demonstrações formais. Assim, conclui que o livro didático não deve ser a 

única ferramenta utilizada pelo professor e defende o uso da informática como recurso 

importante para a aprendizagem de argumentação e prova em Matemática.  

 A dissertação de Cruz (2008) tem o objetivo de analisar como a coleção “Matemática 

e Realidade” aborda argumentação e prova, quando trata do Teorema Fundamental da 

Aritmética e do Teorema de Pitágoras. O referencial teórico foi Balacheff et al. (2001). 

Segundo Cruz (2008), as atividades propostas no livro podem ser classificadas como tarefas 

de “iniciação de provas”.  Sendo assim, a coleção não visa ao trabalho com argumentação e 
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prova para desenvolver tais competências nos alunos quando apresenta os temas Teorema 

Fundamental da Aritmética e Teorema de Pitágoras, ou seja, levar o aluno a argumentar e 

provar não faz parte dos objetivos básicos da coleção. Cruz (2008) deixa como sugestão, ao 

final de seu trabalho, uma sequência de atividades, com a utilização do software cabri-

geometre, que pode complementar as que estão presentes na coleção analisada, afirmando 

ainda que o trabalho com softwares pode ajudar a favorecer a argumentação dos alunos.  

A dissertação de Bastian (2000) focaliza o ensino e aprendizagem do Teorema de 

Pitágoras, por meio de uma abordagem que visava enfatizar, inicialmente, o caráter necessário 

e suficiente do Teorema, para chegar, posteriormente, à forma da igualdade pitagórica. Foi 

realizado um confronto entre a proposta apresentada por alguns livros didáticos com outras 

propostas, especialmente dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). E também foram 

exploradas algumas provas do Teorema de Pitágoras, do ponto de vista matemático e didático. 

A segunda fase do trabalho tratou da elaboração e aplicação de uma sequência didática, tendo 

como público-alvo alunos de 8ª série. A referida sequência compõe-se de duas partes: a 

primeira voltada para a abordagem do Teorema e a segunda para aplicações deste em 

problemas. As conclusões apontam que, em vez de tomar conhecimento da igualdade 

pitagórica por meio de sua forma, como se observou nos livros didáticos analisados, o 

estudante teve a possibilidade de perceber sua utilidade e importância. Assim, afirma que a 

sequência de atividades realizada leva a crer que esta imprime ao Teorema de Pitágoras maior 

significado, tendo contribuído também para o desenvolvimento de algumas capacidades nos 

alunos, relativamente à aplicação desse Teorema como ferramenta para a resolução de 

problemas. A metodologia segue os preceitos da Engenharia Didática (ARTIGUE, 1988) e a 

pesquisa se referencia na concepção de representações semióticas de Duval e Análise 

cognitiva de Padilla. 

A dissertação de Coelho (2010) realiza uma pesquisa em livros didáticos para 

identificar se aspectos históricos sobre o Teorema de Pitágoras são por eles mencionados. São 

apresentadas algumas demonstrações do teorema de Pitágoras e diversas situações nas 

ciências, em geral, na qual ele é utilizado. A pesquisa de campo foi realizada com dois grupos 

de alunos, nos moldes de grupo controle. Foram realizados dois encontros com 18 alunos do 

9º do ensino fundamental. Esses alunos foram divididos em dois grupos que vivenciaram 

demonstrações diferentes do teorema: o primeiro, a demonstração por semelhança de 

triângulos e o segundo, a demonstração atribuída a Pitágoras. Ao final, os alunos foram 

submetidos a um teste, com o intuito de verificar quais as características de cada grupo, 

presente na sua realização. O referencial utilizado se baseia na resolução de problemas de 
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Polya. Os resultados apontam a importância de se trabalhar de diferentes maneiras em sala de 

aula, buscando o trabalho com o concreto. 

 A dissertação de Cano (2007) teve o objetivo de verificar algumas relações entre o 

Teorema de Pitágoras, na Antiga Grécia, e a abordagem desse Teorema trabalhado pelos 

professores de Matemática do ensino fundamental e médio, seguindo os requisitos dos 

Parâmetros curriculares nacionais (PCNs), dando ênfase aos aspectos históricos relacionados 

à ciência, magia e filosofia no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Também 

teve como objetivo o resgate histórico da maçonaria. As etapas do trabalho foram: 

levantamento histórico sobre a vida e obra de Pitágoras e análise de quatro livros didáticos, no 

contexto histórico, confrontando-os com os PCN’s. Os sujeitos foram alunos do ensino 

fundamental, ensino médio e técnico. O referencial teórico foi a Etnomatemática 

(D’Ambrosio) e a taxonomia de Bloom. Cano (2007) conclui sua pesquisa afirmando que as 

explanações dos conteúdos, por meio de uma introdução histórica da matemática, são 

necessárias para uma aprendizagem significativa, levando os alunos a resolverem situações-

problema, compreendendo as causas da evolução do conhecimento. 

Das dez pesquisas selecionadas para essa revisão de literatura, apenas duas não 

puderam ser avaliadas com maior detalhamento, pois não foi possível ter acesso ao texto 

completo e, assim, as características destas foram relatadas a partir da leitura do resumo 

presente no Banco de teses da Capes. Estas são descritas a seguir. 

O trabalho de Silva (1999) teve como principal finalidade buscar subsídios para a 

construção de uma proposta que resgatasse o prazer de se estudar matemática. A proposta teve 

uma perspectiva construtivista, em que o ambiente computacional e a eficácia da utilização da 

história da matemática se aliaram como ferramenta pedagógica decisiva na interação do 

professor com os alunos, na construção do conhecimento matemático. Durante a pesquisa, 

Silva (1999) produziu, testou e avaliou um software educacional, voltado ao ensino do 

Teorema de Pitágoras, para alunos da 7ª série do ensino fundamental. Os resultados do estudo 

mostraram que essa utilização do computador, em sala de aula, da forma como ocorreu, 

propiciou aos alunos do ensino fundamental, um aprendizado estimulante, dinâmico, reflexivo 

e criativo. 

A dissertação de Pereira (2001) busca responder à seguinte questão: qual é a 

compreensão que os estudantes têm do Teorema de Pitágoras? Os sujeitos de pesquisa foram 

20 alunos, do Ensino Médio, de uma escola pública. O instrumento metodológico foi 

entrevista e o procedimento de análise elencou algumas categorias abertas: elementos de 

geometria, elementos de álgebra, elementos de aritmética, metodologia do professor, 
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linguagem inadequada e impressões sobre matemática. Segundo Pereira (2009), foi possível 

constatar que o Teorema de Pitágoras, no contexto do ensino fundamental, no qual é ensinado, 

é aprendido de forma superficial, havendo deficiência na compreensão por parte dos alunos. 

Ao final do trabalho, há a sugestão da criação de um CD-ROM sobre o tema, como uma 

alternativa de mudar essa situação. 

Faz-se necessário indicar, nesse momento, quais as contribuições desses trabalhos para 

a elaboração das atividades, realizadas durante esta pesquisa. Então, a relação entre a revisão 

e as atividades será apresentada na próxima seção.  

 

1.6.1  A revisão de literatura e a proposta de atividades  

 

 Percebemos que dessas pesquisas que abordam a temática do Teorema de Pitágoras, 

seis delas focaram na questão de demonstrações e provas, duas no uso da informática para o 

ensino do teorema, e uma no uso da história da matemática como recurso metodológico.  

 Nosso interesse não foi o de analisar a demonstração e prova, como fizeram Ferreira 

Filho (2007), Pasini (2007) e Cruz (2008) do projeto AProvaME da PUC-SP, mas utilizá-la, 

num caráter de comprovação, para que os alunos pudessem compreender o Teorema de 

Pitágoras. E por isso, selecionamos três demonstrações com potencial explicativo, pois, como 

afirma Hanna (1989), existem provas que provam e outras que explicam. 

Essas comprovações foram realizadas com o auxílio do software GeoGebra e algumas 

das pesquisas ressaltaram a relevância dessa abordagem como, por exemplo, Pasini (2007) e 

Cruz (2008) que sugerem, na conclusão de suas pesquisas, a importância do uso da 

informática para o estudo de demonstração e prova. Como afirma Pasini (2007, p. 159) “[...] 

levantamos a hipótese de que outros recursos, como softwares ou material concreto, [...], 

facilitem a aprendizagem de argumentação e prova em Matemática”. As potencialidades do 

uso do computador para a criação de ambientes de aprendizagem estimulantes e dinâmicos, 

com possibilidades de reflexão e criação são ressaltadas por Silva (1999). 

Das pesquisas analisadas, oito delas elaboraram, implementaram e analisaram uma 

sequência de atividades sobre o Teorema de Pitágoras para alunos do ensino fundamental.  

Cruz (2008), após análise de uma coleção de livro didático, apresenta uma sequência de 

atividades como sugestão de trabalho em sala. E Pereira (2001), após entrevistas com alunos 

do 1º ano, sugere uma sequência de atividades para que os problemas detectados pudessem 

ser mais bem explorados no ensino fundamental. 
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Dessas pesquisas, procuramos destacar aspectos que seriam interessantes dentro do 

referencial escolhido e que possibilitasse a construção do conhecimento pelo aluno e, assim, 

utilizamos algumas das sugestões e atividades colocadas como fonte para elaborar a nossa 

proposta. O nosso diferencial em relação às demais sequências sugeridas por essas pesquisas, 

foi a oportunidade dada aos alunos para discussão e experimentação, garantidas pelo software 

de geometria dinâmica – GeoGebra – e pela própria construção da proposta que será discutida 

mais adiante. 
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CAPÍTULO 2: O PROJETO UCA 

 

Hoje em dia, é evidente a importância das tecnologias digitais na sociedade, pois elas 

ampliaram as formas de acesso à informação e à comunicação e se tornaram ferramentas para 

viabilizar a aprendizagem, que passa a ser entendida como um processo natural e inevitável de 

construção contínua de conhecimentos, desvinculando a oportunidade de aprender de local e 

tempo pré-determinados. E, por terem expandido enormemente a possibilidade de acesso à 

informação e às formas de comunicação, migraram de “tecnologias de informática” para 

serem nomeadas tecnologias digitais (BRASIL, 2008).  

Pesquisas mostram que as tecnologias digitais, nas escolas, mergulham os estudantes 

numa atmosfera contínua de criação e numa cultura de inovação, capaz de torná-los 

protagonistas do seu próprio destino. Elas oferecem uma enorme diversidade de informações 

e permitem interatividade e colaboração, sendo uma poderosa ferramenta para mudar os 

papéis, atualmente desempenhados por professores e alunos, em sala de aula. Nessa situação, 

o aluno tende a ganhar autonomia e o papel do professor é de orientador. “Nesse processo, o 

professor passa a reconhecer a experiência prévia do aluno, bem como seus interesses, estilos 

e ritmos de aprendizagem específicos.” (BRASIL, 2008). 

Com isso, promover o uso do computador nas escolas pode ser o primeiro passo para 

uma educação de excelência, desde que haja investimento também no professor e na estrutura 

da escola. Os responsáveis pela educação já trataram de implementar políticas que visem ao 

uso dos computadores nas escolas por acreditarem que esse uso é uma habilidade 

imprescindível para a formação dos alunos, sendo comparável a uma segunda alfabetização, 

que acontece paralelamente ao ensino da língua materna. 

A utilização da informática apresenta uma série de aspectos inovadores, nas mais 

diversas áreas, e essa utilização propicia uma “cultura digital”, com possibilidades de 

aprendizagem ampliadas pela interação com múltiplas linguagens; novas formas de 

comunicação são disseminadas, orientando para o desenvolvimento do aprender a aprender; a 

conectividade amplia os tempos e espaços de aprendizagem de professores e alunos, 

permitindo a constituição de múltiplas comunidades de aprendizagem e favorecendo o 

trabalho cooperativo e colaborativo (BRASIL, 2008). 

Sendo assim, neste capítulo, vamos apresentar o Projeto UCA, cujo objetivo principal 

é tornar o momento da aprendizagem desvinculado de tempo e espaço. Inicialmente, faremos 

uma apresentação histórica do projeto e o processo de implantação no Brasil. Na sequência, 
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vamos situar o projeto dentro das políticas públicas brasileiras para tecnologias digitais e 

também com considerações sobre a fase do pré-piloto, já finalizada. 

 

2.1 O Projeto 

 

A organização não governamental OLPC (One Laptop Per Children), diante da 

constatação da escassez de uma educação sistêmica adequada, em muitos países que, segundo 

eles, não conseguiriam ser supridas só pela construção de escolas, contratação de professores 

e compra de livros, aponta como alternativa para isso a compra de um computador portátil de 

baixo custo para cada criança do mundo em desenvolvimento. Esse projeto foi concebido por 

Seymour Papert, apontado como referência no debate sobre o uso do computador e da 

robótica na educação, e Nicholas Negroponte, fundador da ONG.  Entre as características 

mais recorrentes do laptop estão: custo reduzido, tamanho menor, maior robustez e baixo 

consumo de energia (BRASIL, 2008). 

 Sendo assim, a estratégia adotada pela OLPC, foi divulgar a proposta junto aos 

governos dos países em desenvolvimento, a fim de viabilizar a compra de grandes lotes por 

parte dos países e a distribuição gratuita aos alunos. A principal justificativa apresentada é a 

de que a utilização do laptop, em larga escala, pode revolucionar a maneira como as crianças 

estão sendo educadas, oferecendo a elas maiores oportunidades de explorar, experimentar e se 

expressar autonomamente (BRASIL, 2008). A proposta da OLPC baseia-se em cinco 

premissas: 

1ª) a posse do laptop é do aluno que poderá levá-lo para casa, a fim de garantir que ele 

(e sua família) se beneficiem de um maior tempo de uso;  

2ª) foco nas crianças de 6 a 12 anos, ou seja, na primeira etapa da educação básica. 

Pois, a exemplo do que ocorre com a linguagem, o aprendizado da informática ocorre 

de maneira tanto mais espontânea, rápida e eficiente quanto mais novos são os alunos.  

3ª) Saturação digital – disseminação do laptop numa determinada escala, que pode ser 

um país, um município etc., onde cada criança tem o seu, o que atualmente denomina-

se a modalidade 1: 1.  
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4ª) conectividade – utilização da rede mesh
9
, cuja função é permitir que os laptops se 

conectem um ao outro numa rede sem fio; se um estiver conectado à Internet, os 

outros também estarão; 

5ª) software livre e aberto – oportunidade para que cada país use a ferramenta, 

adaptando-a às necessidades específicas. Essas características visam ainda permitir 

alterações conforme as demandas de conteúdo, aplicativos e recursos que vão surgir 

com o crescimento e a fluência digital das crianças (BRASIL, 2008). 

Sendo assim, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, em 2005, o 

pesquisador americano Nicholas Negroponte desafiou os países do mundo a se engajarem 

num esforço global de universalização do acesso às tecnologias digitais, a partir da meta de 

garantir a todas as crianças o direito ao seu próprio computador, tomando como lema a ideia 

de um laptop para cada criança (One Laptop per Child – OLPC).  

Seymord Papert aponta para a necessidade de disponibilizar aos alunos computadores 

pessoais, com acesso à internet, e afirma: “os computadores que servirão de motor de 

mudança serão os que estão fora da escola e isentas de sua tendência de impor ideias novas 

em formas costumes” (BID apud BRASIL, 2008, p.34, tradução nossa). 

Naquele mesmo ano, Negroponte e Seymour Papert estiveram em Brasília, e o então 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva manifestou interesse em testar os equipamentos doados 

em algumas escolas públicas. O governo brasileiro traduziu esse lema no propósito de garantir 

um computador por aluno nas redes públicas de ensino e batizou o projeto como Um 

Computador por Aluno, ou simplesmente UCA. 

Esta atitude foi especialmente importante, devido à desigualdade social presente neste 

país. Uma intervenção na escola pública representaria um movimento satisfatório, tendo em 

vista que a grande maioria dos estabelecimentos de ensino do Brasil são públicos (BRASIL, 

2008). 

Segundo Brasil (2008), no conjunto do sistema educacional, a concentração do uso de 

Internet reproduz as condições de renda das famílias. Esse documento questiona uma 

distribuição desigual desses laboratórios nas escolas públicas brasileiras, havendo uma maior 

concentração de laboratórios em escolas cujos alunos apresentam maior nível 

socioeconômico, e afirma que “aqueles que são pobres, desempregados, com menor grau de 

escolaridade, integrantes de minorias, ou de alguma forma excluídos socialmente, acabaram 

se tornando também excluídos digitalmente (BRASIL, 2008, p.25)”.  

                                                           
9
 Redes Mesh são redes que permitem a conexão de diversos dispositivos que tem a função de repetidores e 

também roteadores.  https://sites.google.com/site/redemesh/ 

https://sites.google.com/site/redemesh/
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Apoiado na ideia de que a disseminação do laptop educacional com acesso à Internet 

pode ser uma poderosa ferramenta de inclusão digital e melhoria da qualidade da educação, o 

governo também enxergou nessa estratégia uma possibilidade de inserção da indústria 

brasileira nesse processo, acreditando que o UCA traria um impacto não apenas no nível de 

qualidade do ensino, mas também na economia, no setor produtivo , na saúde e na prestação 

de serviços públicos. 

O governo federal decidiu implementar o Programa UCA em duas fases: pré-piloto e 

piloto, a fim de verificar possibilidades e estratégias para melhor implementação em nível 

nacional. 

A fase do pré-piloto foi implementada no ano de 2007, em cinco escolas brasileiras, a 

saber: Escola Estadual Luciana de Abreu, Porto Alegre-RS; Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Ernani Silva Bruno, na periferia da cidade de São Paulo, Ciep Rosa da 

Conceição Guedes, no distrito de Arrozal, na cidade de Piraí, RJ;  Colégio Estadual Dom 

Alano M. Du Noday, na cidade de Palmas-TO; e Centro de Ensino Fundamental 01, 

localizado na Vila Planalto, zona central de Brasília. Nesta situação os computadores foram 

doados pela OLPC, Intel e Encore para teste dos protótipos. 

A fase do piloto tinha previsão de iniciar em 2008, mas sofreu um atraso em virtude 

dos altos preços dos laptops apresentados na licitação de compra. Essa fase iniciou sua 

implementação em 2010, quando 300 escolas receberam os laptops para cada um de seus 

alunos, e cinco cidades foram inseridas no programa UCA Total, no qual todas as escolas da 

cidade receberam as máquinas. As cinco cidades participantes do UCA Total são: Barra dos 

Coqueiros/SE; Caetés/PE; Santa Cecília do Pavão/PR; São João da Ponta/PA; Terenos/MS; 

Tiradentes/MG.  

Essa estratégia adotada pelo Brasil, em experimentar o programa UCA, em duas fases, 

antes da implementação nacional, pode estar fundamentada no que algumas pesquisas 

apontam: tais projetos requerem um alto investimento para sua consolidação, mas apresentam 

resultados aquém dos esperados. Os gastos envolvidos na implementação do ProUCA, por 

exemplo, vão muito além da mera aquisição dos equipamentos. Envolvem, entre outros, a 

capacitação dos professores, a reforma das escolas, a aquisição de mobiliário, o provimento 

de conectividade, a construção de redes wireless, o desenvolvimento de softwares 

educacionais, entre outros (BRASIL, 2008). 



45 

 

 

A discussão referente aos altos custos necessários para a informatização das escolas e 

o baixo retorno na sua utilização é antiga. Já em 1997, num seminário promovido pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Cartagena, na Colômbia, reuniram-se 

especialistas para discussão sobre o uso da tecnologia na educação, constatando que, apesar 

de passados 20 anos de empenho na informatização nas escolas, acreditando que a informática 

revolucionasse a educação, perceberam-se usos pontuais e distantes do que se esperava.    

Apesar dessa constatação ter ocorrido há mais de 15 anos, ela ainda continua atual, 

pois, na época, os especialistas apontaram 3 grandes problemas do uso da informática na 

escola que ainda são problemas atuais: o primeiro, o de considerar que a simples introdução 

dos computadores nas escolas já trariam benefícios; o segundo, afirmando que, mesmo diante 

dos computadores, os professores se baseavam em práticas tradicionais e pouco flexíveis e, 

por último,  mantendo a decisão na mão do professor sobre quando e como o computador 

deveria ser usado.  

Já em 2006, Hepp apud Brasil (2008) reafirma o que havia sido observado durante o 

BID, nove anos antes. 

A promessa das TIC’s
10

 de revolucionar a aprendizagem não foi cumprida. 

Apesar de grandes investimentos, da ampla gama de software para venda e 

de estratégias de uso documentadas, as avaliações em países em 

desenvolvimento mostram que até a data, apenas são reconhecidos avanços 

significativos em pequena escala (ciências, linguagem, matemática) e 

somente sob condições especiais, menos de 5% dos professores mudam o 

seu ensino devido às TIC’s –  eles só a integram em sua prática atual. (p.37, 

tradução nossa).  

 

Alguns autores questionam esse tipo de constatação, pois afirmam que pesquisas 

capazes de compreender com mais fidelidade o processo de inserção da informática em sala 

deveriam ser realizadas em longo prazo, e não a partir de resultados de avaliações padrões 

como muitas vezes é feito. Com isso, alguns autores criticam a falta de evidências 

consistentes sobre o impacto das TIC’s no desempenho acadêmico dos alunos, baseado num 

conceito tradicional de aprendizagem e avaliado em testes padronizados. Segundo essa 

percepção, as TIC’s podem influenciar o desenvolvimento de competências que os testes 

padronizados não conseguem avaliar, tais como: a capacidade de solucionar problemas, o 

pensamento crítico, a capacidade de selecionar e sintetizar informações, a autonomia e o 

espírito colaborativo (BRASIL, 2008). 

                                                           
10

 TIC’s :Tecnologias da Informação e Comunicação. Neste texto utilizaremos a expressão tecnologias digitais 

tal como Borba (2012), mas nessa situação respeitamos  a expressão utilizada no documento referenciado. 
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E, por outro lado, vê-se que as preocupações sobre a inserção de tecnologia da 

informática se diferem entre países e especialistas. Para muitos, o interesse não está centrado 

no quanto a inserção da informática contribui para o enriquecimento pedagógico do processo 

de ensino e aprendizagem. Alguns percebem a informática como um instrumento necessário 

para estar apto a lidar com a contemporaneidade, com o emprego, com a sociedade da 

informação e do conhecimento. E assim, a OCDE
11

 propõe que as TIC’s deverão ser usadas 

ativamente por estudantes, desde a primeira infância, de tal forma que, ao finalizar a 

escolarização obrigatória, todos os alunos tenham atingido um nível claro de competência, 

possibilitando a incorporação de todo cidadão, lar e escola, cada empresa e administração à 

era digital. 

Do ponto de vista das escolas, principalmente das escolas públicas brasileiras, existe 

certa resistência dos professores para o trabalho com a informática, pois, para que tais 

inovações tecnológicas sejam usadas de forma relevante, é necessário que o professor 

desenvolva novas competências, despenda mais tempo no planejamento pedagógico e interaja 

mais com os alunos. Mas, diante da falta de incentivos adequados, para fazer frente ao 

incremento no volume de trabalho, da falta de compreensão sobre as expectativas em torno do 

desempenho esperado, ou mesmo da dificuldade de lidar com as novas demandas impostas 

pela tecnologia, os professores acabam apresentando resistências para essa incorporação, no 

dia a dia escolar (BRASIL, 2008). 

. 

2.2 Políticas públicas para tecnologias digitais no Brasil 

 

Há algum tempo, o governo federal começou a desenhar políticas públicas para a 

disseminação de tecnologias digitais, com fins pedagógicos. No início dos anos 80, com o 

Projeto Educom
12

, e a partir de 1997, com o lançamento do Programa Nacional de 

Informática na Educação (ProInfo
13

), implementado pelo Ministério da Educação (MEC). 

A estratégia utilizada pelo ProInfo é a distribuição de laboratórios de informática com 

dez computadores para as escolas públicas de ensino fundamental e médio. Foi realizada 

também a capacitação de multiplicadores, técnicos e alunos-monitores, bem como estruturada 

                                                           
11

 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
12

 O projeto EDUCOM é considerado o grande marco do desenvolvimento da Informática na Educação. Iniciado 

em 1984, promoveu em algumas Universidades brasileiras pesquisas sobre o uso do computador como 

instrumento no processo de aprendizagem escolar. 
13

 O ProInfo é um programa educacional que tem por objetivo promover o uso pedagógico da informática na 

rede pública de educação básica. Foi criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997. 
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uma rede de suporte técnico e pedagógico por meio dos Núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTEs) espalhados pelo país (KAWASAKI, 2008). 

 Desde sua criação, o ProInfo passou por altos e baixos. Não houve nenhuma compra 

de equipamento entre 2001 e 2003, enquanto que de 2004 a 2006 foram comprados 100 mil 

computadores com a intenção de universalizar os laboratórios de informática até o ano de 

2010, inclusive na zona rural.  Além de prover a escola com os laboratórios, é interesse do 

programa oferecer conectividade (BRASIL, 2008). 

As ações previstas pelo projeto UCA integram-se ao ProInfo, não só para o 

aproveitamento das iniciativas e bases de conhecimento e formação nele estruturadas (os 

Núcleos estaduais e municipais de Tecnologia Educacional – NTE), descentralizadas e 

distribuídas geograficamente, como também para a abertura de novas possibilidades para esse 

programa, em termos de educação, formação e motivação tecnológica, ampliando e 

enriquecendo os seus objetivos. 

Os laptops educacionais de baixo custo e a adoção do paradigma Um para Um nas 

escolas apresentam vantagens comparativas aos laboratórios de informática, o que levou 

muitos a difundirem a ideia e defendê-la como estratégia para levar o mundo digital à escola. 

 Os laboratórios de informática sofrem críticas relativas ao pouco tempo disponível 

para professores e alunos familiarizarem com as TICs, proporcionando um contato rápido e 

superficial. Em geral, seu uso é irregular, o que não permite mudanças significativas na 

prática pedagógica do professor. Em muitas escolas, os laboratórios permanecem 

praticamente fechados, seja pela inércia para mudar rotinas e incorporá-lo às atividades 

escolares, pela incapacidade – ou o sentimento de incapacidade – de fazê-lo ou mesmo por 

questões de segurança dos equipamentos. 

As experiências internacionais pressupõem que a relação de um computador para cada 

aluno é a ideal para viabilizar a imersão tecnológica necessária à realização dos objetivos dos 

projetos, que vão do incremento futuro da competitividade econômica regional, à melhoria 

dos resultados acadêmicos dos estudantes. Almeja-se transitar da utilização ocasional ou 

suplementar das novas tecnologias digitais para um uso mais pessoal, frequente e integrado às 

atividades curriculares (BRASIL, 2008).   

A mobilidade permite a expansão das fronteiras da sala de aula e amplia os tempos de 

aprendizagem; ela rompe com uma prática de utilização pedagógica de equipamentos fixos 

em um único ambiente, cujo uso depende de horários previamente agendados nem sempre 

coincidentes com a necessidade didático-pedagógica. Os estudantes e educadores, com o 

computador disponível imediatamente quando deles necessitam, deparam com uma 
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oportunidade inédita de ter a máquina à sua disposição no exato momento em que constroem 

seu conhecimento (BRASIL, 2008).  

Desse modo, é de se esperar que a utilização dos laptops em lugar dos desktops acelere 

a integração da informática ao ambiente escolar, devido, justamente, à sua capacidade de 

tornar a tecnologia quase onipresente para os alunos. A palavra “mobilidade” é chave para o 

entendimento da crença de que o laptop é uma ferramenta tecnológica superior ao desktop nos 

processos de ensino e aprendizagem, em uma escola. Essa característica permite que, não só 

os alunos sejam beneficiados com o acesso à tecnologia, mas que toda a família também tenha 

acesso, de dentro de casa. 

A presença do computador onde o aluno está – principalmente dentro da sala de aula – 

faz com que o uso dessa ferramenta deixe de ser ocasional, passando a ser frequente e, em 

muitos casos, ininterrupto (BRASIL, 2008). 

2.3  Configurações do Laptop 

 

 As configurações do laptop no UCA foram pensadas de forma a atender o público 

infantil, pois esta é uma das premissas do projeto.  O laptop distribuído nas escolas é o 

Classmate PC, fabricado pela CCE, e tem as seguintes características
14

: tela de cristal líquido 

de sete polegadas; capacidade de armazenamento de 4 gigabytes; 512 megabytes de memória; 

bateria com autonomia mínima e três horas e peso de 1,5 kg.  

Além disso, os laptops possuem duas portas USB, memória flash de 1 gigabyte, 

teclado protegido contra derramamento de líquidos, tecnologia de acesso sem fio à internet, 

certificação da Anatel e câmera de vídeo integrada. 

 O sistema operacional da máquina é baseado em software livre e de código aberto em 

português e possui “interface gráfica e amigável”. As mesmas exigências valem para os 

softwares de aplicativos já instalados, que devem ter as funções de processador de texto, 

planinha eletrônica, edição e visualização de imagens e navegação na web.  

 

                                                           
14  Informações disponíveis em:  http://www.uca.gov.br/institucional/projeto_ComoComecou.jsp#. Acesso em: 

15 de fevereiro de 2013. 

 

http://www.uca.gov.br/institucional/projeto_ComoComecou.jsp
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Figura 12: Laptop do ProUCA15 

Fonte: Disponível em: < http://www.cceinfo.com.br/uca/> 

 

2.4 Considerações sobre o pré-piloto 

 

 Para a fase do pré-piloto, o governo contratou alguns centros de pesquisa para analisar 

e validar os protótipos e também a conectividade nestes espaços. No decorrer do trabalho, 

agregou-se ao foco da validação o viés pedagógico, para enfatizar a valorização e qualificação 

da educação pública brasileira. 

 A análise do pré-piloto foi realizada a partir de visitas às cinco escolas. Para conhecer 

as características de implementação do projeto, foi necessário organizar as informações 

quanto à implementação do projeto em quatro dimensões: i) infraestrutura tecnológica – 

equipamentos e conectividade; ii) infraestrutura física e logística; iii) suporte técnico; e iv) 

suporte pedagógico. Essa visão geral permitiu gerar informação em busca do modelo mais 

viável e adequado para disseminar a iniciativa em larga escala no Brasil. 

 Todas essas escolas apresentaram problemas de infraestrutura que se evidenciaram 

quando do início do projeto, devido à demanda adicional que o projeto impôs. Segundo o 

documento Brasil (2008), os gestores das escolas foram unânimes em apontar as carências de 

infraestrutura como o principal problema para que os laptops pudessem ser utilizados pelos 

alunos da maneira adequada. Elas se tornam um desestímulo para professores e alunos, uma 

vez que para ter o laptop em funcionamento, dentro de sala de aula, é preciso contornar uma 

série de dificuldades. Isso exige dos professores trabalhos que não são de sua 

                                                           
15

 Os laptops foram produzidos por diferentes empresas, e a escola na qual essa pesquisa foi realizada recebeu os 

laptops da CCE. 

http://www.cceinfo.com.br/uca/
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responsabilidade e, além disso, gera perda de tempo para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas. 

 Algumas outras críticas referem-se à lentidão do computador e de seu constante 

travamento quando utilizado em multitarefas; aos computadores inoperantes por problemas 

técnicos com demora no conserto e reposição de peças. O documento Brasil (2008) já aponta 

para a necessidade de se ter computadores sobressalentes para reposição imediata em sala de 

aula, de peças de reposição e de assistência técnica especializada. Houve problemas também 

com a durabilidade das baterias, e com a conexão à internet que costuma ser lenta e de pouca 

confiabilidade. 

 Iniciativas como a do ProUCA acabam gerando grande expectativa dentro da escola, e 

os problemas técnicos recorrentes são fatores de desestímulo para professores e alunos. 

 Segundo o documento Brasil (2008, p.107), 

 

Em todas as escolas visitadas, foi perceptível como as ações de suporte 

técnico – e pedagógico – são demandadas pelos professores. E como esses 

recursos se traduzem em estímulo e segurança a esses profissionais para 

“experimentarem” a incorporação da tecnologia ao processo de ensino-

aprendizagem.  

 

 Outro aspecto importante é o suporte pedagógico, que pode ajudar a acelerar o 

processo, garantindo que o nível de conhecimento digital do professor não seja o único 

determinante para a tecnologia entrar em sala de aula. Com relação à capacitação continuada, 

o diálogo e a colaboração com os profissionais docentes no planejamento pedagógico são 

capazes de apontar, de forma bastante precisa, as necessidades de treinamentos em softwares 

específicos e de aprofundamento do enfoque pedagógico que a tecnologia deve ter na escola.  

Para transformar, é preciso mudar conceitos, procedimentos e atitudes. E atuar 

profissionalmente fora dos moldes tradicionais de educação escolar é um desafio. 

 Apresentamos assim, diversas razões e justificativas apontadas pelo governo federal e 

por estudiosos da área, para a informatização nas escolas, buscando, entre outros objetivos, a 

inclusão digital de alunos e suas famílias. Mas nesse momento, faz-se necessária uma 

apresentação do papel que atribuímos às tecnologias, principalmente ao computador, no 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática, o que será feito no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3: TECNOLOGIAS DIGITAIS E DIÁLOGOS PARA A 

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 

Neste capítulo, apresentamos algumas considerações sobre a produção de conhecimentos que 

se constitui a partir de um coletivo de seres-humanos-com-mídias, focando especialmente na 

visualização e experimentação proporcionadas pelo software GeoGebra e o diálogo que 

emerge nesse coletivo, em que os alunos trabalham em grupo. 

 

3.1 Tecnologias digitais e a produção do conhecimento 

 

 Segundo Borba e Villarreal (2005), as definições para o termo técnica são diversas e 

por vezes apresentando-a como algo mecânico, desprovido de criatividade. Ou seja, como 

algo mecânico e opressivo, enquanto os humanos são vistos como criativos e libertadores. 

Essa caracterização dicotômica entre estes elementos – seres humanos e técnicas – levam a 

uma visão na qual o conhecimento seria produzido unicamente pelos humanos.  

 Mas, diferentemente dessa concepção e baseados na ideia de Kenski (2003), Borba e 

Villarreal (2005) concebem a tecnologia (estudo das técnicas) como sendo o conjunto de 

conhecimentos e princípios científicos que são aplicados para o planejamento, a construção e 

a utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade. E dessa forma, os 

autores acreditam que, vinculando as técnicas ao conhecimento humano, a dicotomia entre 

seres humanos e técnicas fica superada.  

 Um ponto em comum entre o trabalho de Tikhomirov (1981) e de Levy (1993) é 

justamente de que não deve haver uma dicotomia entre técnica e ser humano. Levy (1999) 

defende essa ideia quando diz que 

 

Parece-me, pelo contrário, que não somente as técnicas são imaginadas, 

fabricadas e reinterpretadas durante seu uso pelos homens, como também é o 

próprio uso intensivo de ferramentas que constitui a humanidade enquanto 

tal (junto com a linguagem e as instituições complexas). (p.21) 

  

E segundo Tikhomirov (1981) os psicólogos acreditam que a “ferramenta” é um 

componente importante da atividade humana, e que ela não é simplesmente adicionada na 

atividade humana, mas mais que isso, ela a transforma.  
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Borba (2001) apresenta o construto teórico seres-humanos-com-mídias, apoiado nas 

noções de reorganização do pensamento de Tikhomirov (1981) e na relação entre técnica, 

conhecimento e história de Levy (1993), e propõe que a produção de conhecimento é 

realizada por coletivos formados por atores humanos e não humanos.  

Para Borba e Vilarreal (2005) “os seres humanos são constituídos por tecnologias que 

transformam e modificam o seu raciocínio e, ao mesmo tempo, esses humanos estão 

constantemente transformando essas tecnologias”. Sendo assim, o conhecimento é construído 

sempre vinculado a alguma mídia, suportando a noção de que o conhecimento é produzido 

por um coletivo composto por seres-humanos-com-mídias, sendo esta a unidade básica de 

conhecimento.  Levy (1993) utiliza o termo “pensar coletivo” para enfatizar essa ideia de que 

o conhecimento é produzido por coletivos compostos por seres humanos e não humanos e 

afirma que “as verdadeiras relações, portanto não são criadas entre “a” tecnologia [...] e “a” 

cultura [...], mas sim entre um grande número de atores humanos que inventam, produzem, 

utilizam e interpretam de diferentes formas as técnicas (LEVY, 1999, p.23)”. 

 Se cada mídia possibilita a produção de conhecimentos qualitativamente diferentes, 

não é de interesse fazer análise de melhoria ou não na educação a partir de comparações entre 

elas (BORBA, 2001) e sim identificar as transformações que elas possibilitaram na prática, 

explorando assim suas virtualidades, pois como afirma Levy (1999, p.26) “uma técnica não é 

nem boa, nem má, [...] tampouco neutra [...]”. Ele afirma ainda que uma técnica condiciona 

uma sociedade. “Dizer que uma técnica condiciona significa dizer que abre algumas 

possibilidades, que algumas opções culturais ou sociais não poderiam ser pensadas a sério 

sem sua presença (LEVY, 1999, p.25)”. 

 Levy (1993) afirma ainda que 

 

Nem a sociedade, nem a economia, nem a filosofia, nem a religião, nem a 

língua, nem mesmo a ciência ou a técnica são forças reais, elas são, 

repetimos, dimensões de análise, quer dizer, abstrações. Nenhuma destas 

macroentidades ideais pode determinar o que quer que seja porque são 

desprovidas de qualquer meio de ação. Os agentes efetivos são agentes 

situados no tempo e no espaço. (p.13) 

 

 Levy (1993) utiliza a noção de tecnologia da inteligência para caracterizar três grandes 

técnicas que estão associadas à memória e ao conhecimento, são elas: oralidade, escrita e 

informática. Todas elas estão associadas à extensão da memória, mas de formas 

qualitativamente diferentes.  
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Levy (1993) afirma que a escrita enfatiza e permite que a linearidade do raciocínio 

apareça, por meio das sequências lógicas e as narrativas, que só ganham destaque com a 

mudança técnica, que permite que o livro, papel, lápis e instrumentos afins se tornem 

acessíveis. 

Mas a linearidade no raciocínio, presente na escrita, é desafiada a todo momento, a 

partir da simulação e experimentação, com o uso da informática. Sendo assim, a metáfora da 

linearidade vem sendo substituída pela da descontinuidade, caracterizada, por exemplo, pelo 

acesso a um menu de um software.  As técnicas de simulação não substituem os raciocínios 

humanos, mas prolongam e transformam a capacidade de imaginação e pensamento (LEVY, 

1999). A ampliação da imaginação pode ser notada, por exemplo, na possibilidade de alterar 

parâmetros de um objeto matemático, num software de geometria dinâmica, e observar 

imediatamente as consequências dessa variação. 

Considerando a informática, Tikhomirov (1981) apresenta suas ideias para a relação 

entre computadores e a atividade humana. Segundo esse autor, são três as teorias que 

relacionam esses elementos: a substituição, a suplementação e a reorganização.  

Tikhomirov (1981) denomina de teoria da substituição aquela na qual o computador 

assume o lugar do ser humano ou o substitui em todas as esferas do trabalho intelectual.  Mas 

ele apresenta argumentos contra essa teoria, alegando que, mesmo quando as heurísticas do 

computador se assemelham às humanas, essas são significativamente mais simples e, assim, 

essa teoria não expressa a real relação entre o pensamento humano e o trabalho do 

computador. 

Já a teoria da suplementação, segundo Tikhomirov (1981), caracteriza-se pelo fato de 

que, com a ajuda do computador, os humanos processam mais informação, mais rápido e 

talvez, mais corretamente. Assim sendo, Tikhomirov (1981) afirma que existe apenas um 

aumento quantitativo no processamento de informações, mas que a atividade de resolver um 

problema envolve também formulá-lo. Além do que, na atividade mental humana, os sinais 

tem significado e valores definidos histórica e culturalmente, e estes tornam parte no processo 

de desenvolvimento da resolução do problema. Assim, a resolução de um problema engloba 

certos elementos, como a escolha do problema e mudanças de direção, ao longo do processo, 

que não são contempladas pelo computador. 

Dessa forma, Tikhomirov (1981) estabelece uma nova teoria, baseada nos trabalhos de 

Vygotsky, para caracterizar a relação entre o humano e o computador. Para ele, a teoria da 

reorganização, na qual o computador reorganiza a forma pela qual os humanos produzem 

conhecimento, é a que melhor qualifica a relação entre esses dois elementos. Assim, no uso de 
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meios e sinais auxiliares, os humanos produzem mudanças nas coisas externas, mas essas 

mesmas mudanças têm um efeito nos seus processos internos. O computador fornece, pelos 

seus rápidos feedbacks, caminhos não previstos inicialmente, provocando o sujeito a 

interpretar os dados que são gerados durante o processo.  

A metáfora da reorganização do pensamento pode ser utilizada quando as 

características do computador são utilizadas em combinação com os seres humanos e as 

diversas formas de respostas fornecidas pelo computador contribuem para o aparecimento de 

novos problemas. Ou seja, o foco está no coletivo, humanos e computadores, resolvendo 

problemas, juntos.  

Segundo Borba (2012), o conhecimento é produzido por humanos, junto com 

diferentes mídias, tais como oralidade, escrita e as novas linguagens que emergem da 

tecnologia do computador. Assim, quando mudamos a tecnologia a ser usada para ensinar, 

aprender ou pensar sobre matemática, as possibilidades da produção matemática também são 

alteradas. 

Se a produção de conhecimento é concebida dessa forma, o que se constitui em um 

problema, depende da natureza do coletivo dos humanos-com-mídias. Um problema a ser 

resolvido pode não ser um problema quando a pesquisa num software Google é possível, por 

exemplo. Da mesma forma, um problema para coletivos de humanos-com-oralidade pode não 

constituir um problema para um coletivo de humanos-com-lápis-e-papel (BORBA, 2012). 

 

A noção de seres-humanos-com mídias realçava a noção de que são 

necessários problemas novos para novas mídias em ambientes didáticos e 

que não devemos “domesticar” novas mídias reproduzindo nelas práticas 

feitas com uma mídia mais antiga. Explorar a visualização, a 

multimodalidade da Internet e materiais digitais é algo que se coloca para a 

educação matemática presencial e certamente para a educação online. 

(BORBA, 2011, p. 7, grifo nosso) 

 

Borba (2011) afirma que os softwares educacionais têm a capacidade de atribuir um 

papel importante à visualização, realçando o componente visual da matemática. Dessa forma, 

“neste coletivo a mídia adquire novo status, vai além de mostrar uma imagem. Mais que isso é 

possível dizer que o software torna-se ator no processo de fazer matemática (p. 3).” 
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3.1.1 Visualização  

 

No contexto da Educação Matemática, a visualização é parte dos processos de ensino e 

aprendizagem, de produção matemática dos alunos (BORBA et al., 2011) e é geralmente 

considerada útil, para apoiar a intuição e a formação de conceitos na aprendizagem 

matemática (COSTA, 2000). Segundo Flores (2010) a visualização é entendida como uma 

expressão do pensamento, uma forma de olhar e de pensar. 

Mas, qual o significado da palavra visualização no dicionário? Segundo o dicionário 

Houssais (2009), visualização é a ação ou efeito de visualizar; transformação de conceitos em 

imagens reais ou mentalmente visíveis e ainda como sendo a capacidade ou ato de formar 

mentalmente imagens visuais de coisas que não estão à vista.  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) – PCNs apontam que o 

pensamento matemático se desenvolve, inicialmente, pela visualização, pois esta última 

“auxilia a compreensão de conceitos e o desenvolvimento de capacidades de expressões 

gráficas (BRASIL, p.46)”.  Ele ainda afirma que: 

 

Em Matemática existem recursos que existem como ferramentas de 

visualização, ou seja, imagens que falam por si mesmas permitem 

compreensão ou demonstração de uma relação, regularidade ou propriedade 

(BRASIL, 1998, p.45). 

 

O trabalho com espaço e forma pressupõe que o professor de Matemática 

explore situações em que sejam necessárias algumas construções 

geométricas com régua e compasso, como visualização e aplicação de 

propriedades das figuras, além da construção de outras relações. (BRASIL, 

1998, p.51) 

 

 Na tentativa de tomar o termo visualização de maneira mais ampla do que a 

apresentada pelos PCNs, Fonseca et al. (2011, p. 75) utilizam uma definição de visualização 

que vai além da simples observação de um objeto. Consideram que a visualização: 

 

Abrange a formação ou concepção de uma imagem visual, mental (de algo 

que não se tem ante os olhos no momento). Isso porque, de fato, é no 

exercício de observação de formas geométricas que constituem o espaço, e 

na descrição e comparação de suas diferenças, que as crianças vão 

construindo uma imagem mental, o que lhes possibilitará pensar no objeto na 

sua ausência.  
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Flores et al. (2012) buscaram as definições presentes nas pesquisas produzidas sobre o 

tema, a partir de um levantamento feito com base nos artigos escritos para o ENEM entre os 

anos de 1998 e 2010. Sendo assim, as autoras perceberam que  

 

tais definições compreendem visualização como um raciocínio baseado no uso 

de imagens mentais, podendo proporcionar aos alunos (ou professores) 

condições para que eles relacionem um problema (ou conceito) à sua 

representação. Normalmente, as etapas metodológicas são: construção da 

imagem mental, representação externa (representações gráfica, escrita ou 

falada) e, por fim, o processamento propriamente dito da visualização, onde 

uma ação mental ou física envolve as imagens para se completar. (FLORES et 

al.., 2012, p. 40) 

 

Observando as definições para visualização apresentadas até o momento, percebemos 

uma canalização para a ideia de imagens visuais, ou seja, o processo de visualização não 

necessariamente pressupõe apenas olhar para uma imagem fisicamente, mas está presente 

também nos momentos em que nos baseamos em imagens que estão gravadas em nossa 

mente. Essa maneira de entender a visualização não é tomada por todos os autores que 

escrevem sobre o tema, mas é assumida por aqueles nos quais nos baseamos para este 

trabalho.  

Segundo Guzmán (2002), a visualização é algo absolutamente natural, não só pela 

origem do pensamento matemático, mas também na descoberta de novas relações entre 

objetos matemáticos e na transmissão e comunicação de processos que são próprios da 

educação matemática.  

Para Borba e Villarreal (2005) existem ideias de que a visualização tem seu ponto de 

partida em situações diferentes: alguns acreditam que seu ponto de partida está no ambiente 

externo e outros acreditam que as representações externas são geradas a partir da 

compreensão matemática. Dessa forma, no primeiro caso, a visualização tem um papel 

fundamental para o processo de descoberta matemática e, no segundo, um papel secundário, 

já que os conceitos matemáticos são considerados como precedentes de uma representação 

visual destes, o que nos parece uma visão limitada (BORBA e VILLARREAL, 2005). 

Para Borba et al. (2011, p.70) a visualização “tem valor pedagógico e está relacionada 

à compreensão dos estudantes, que se pode traduzir em representações internas ou externas, 

com o uso de mídias ou sem elas”, estando associada especialmente ao computador. Isso por 

que a visualização parece ser o principal meio de feedback fornecido pelos computadores 

(BORBA E VILARREAL, 2005) e, com o avanço tecnológico seu papel tornou-se mais 

evidente na matemática e na Educação matemática. 
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Ainda assim, de forma geral, o papel da visualização na pesquisa em Matemática é 

secundário, pois, mesmo que algum resultado seja observado a partir de imagens, ele será 

considerado uma prova válida apenas quando puder ser transformado na sua correspondente 

representação analítica, o que mostra certa resistência dos matemáticos em reconhecer o 

status da visualização nas pesquisas matemáticas (BORBA E VILARREAL, 2005). Após 

uma investigação sobre os principais autores com relação ao papel da visualização na 

pesquisa em Matemática, Borba e Villarreal (2005) concluíram, por exemplo, que situações 

de visualização que são usadas como provas, não são consideradas provas formais, e em 

outras situações são utilizadas sem nenhum valor pedagógico. 

Já para os educadores matemáticos “parece haver consenso [...] sobre o valor 

pedagógico da visualização no ensinar, no aprender e, até mesmo, no ‘fazer’ matemática” 

(KAWASAKI, 2008). Para eles, a visualização é geralmente considerada útil na formação dos 

conceitos em matemática, pois tem o poder de ajudar visualmente nas abstrações, sendo 

considerada uma ferramenta para a compreensão matemática (BORBA E VILARREAL, 

2005). Segundo Guzmán (2002), os professores não devem transmitir aos alunos apenas a 

estrutura formal e lógica dos teoremas matemáticos, mas também, oferecer a eles caminhos 

práticos para que eles possam aprender provavelmente com maior interesse.  

Borba e Villarreal (2005) apontaram alguns aspectos dados à visualização na 

Educação Matemática, tais como: o papel relevante no acesso ao conhecimento matemático; o 

fato da representação visual transformar a compreensão dos objetos que podem ser 

representados de diferentes formas; por fazer parte da atividade matemática e na solução de 

problemas; pela presença de tecnologias com interfaces visuais nas escolas e, especialmente, 

por, apesar da prova formal ser o elemento fundamental para os matemáticos, não haver 

necessidade, segundo os autores, de transpor essa concepção para a sala de aula.  

Para Flores (2012), adicionar visualização no contexto da educação matemática, além 

de promover a intuição e o entendimento, possibilita uma maior abrangência da cobertura em 

assuntos matemáticos, permitindo que os estudantes não somente aprendam matemática, mas 

também se tornem capazes de construir sua própria matemática. O computador pode ser usado 

para testar conjecturas, para calcular e decidir questões que têm informações visuais como 

ponto de partida (BORBA, 2011, p. 70). E assim, a tecnologia passa a ter um novo papel, 

segundo Costa (2000), o de colocar poder experimental (COSTA, 2000; BRAGA e PAULA, 

2010) nas mãos dos alunos e dos professores. 

 Acreditamos que, se por um lado, a abordagem simbólica favorece a memorização de 

procedimentos, por outro, um foco no visual poderia limitar o poder de generalização dos 
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alunos. Dentro dessa concepção, enquanto o lápis e papel favorecem uma abordagem 

algébrica para questões matemáticas, os meios computacionais encorajam abordagens em que 

a visualização tem papel fundamental, afirma Borba (1995) citado por Borba e Villarreal 

(2005).   

Como foi dito, na visualização, é importante que os alunos sejam levados a manipular 

situações num processo de busca do conhecimento. Um instrumento que acreditamos ser 

capaz de proporcionar aos alunos essa construção é o software de geometria dinâmica
16

, 

GeoGebra. O software GeoGebra apresenta uma interface que associa as representações 

gráfica, tabular e algébrica dos objetos matemáticos, enriquecendo o trabalho com a 

matemática. Outra característica relevante no uso de softwares de geometria dinâmica é o 

tratamento de “desenhos em movimento”, fazendo com que as particularidades da 

representação física do objeto mudem, mantendo os invariantes, ou seja, as reais propriedades 

geométricas da construção (GRAVINA, 1996). 

Para Gravina (1996), grande parte das dificuldades apresentadas por alunos em relação 

à formação de conceitos e à dedução de propriedades, origina-se do aspecto estático do 

desenho. Afirma assim que um dos aspectos importantes na investigação matemática é a 

abstração da invariância, mas que, para reconhecê-la, para se ver o que permanece igual, 

deve-se ter a variação. 

A utilização desses programas apresenta dois principais aspectos didáticos: no 

primeiro, os alunos constroem os objetos quando o objetivo é o domínio de conceitos por 

meio da construção e, no segundo, os alunos recebem as construções prontas, projetadas em 

geral pelo professor, tendo como objetivo as descobertas advindas da experimentação e da 

manipulação desses objetos (GRAVINA, 1996).   

Entenderemos a experimentação, assim como Santos (2006), como a possibilidade de 

variar medidas, animar, movimentar e arrastar uma construção geométrica. Essa abordagem 

experimental é potencializada pelo uso de softwares de geometria dinâmica, pois como afirma 

Gravina (1996): 

 

                                                           
16

 São ferramentas de construção: desenhos de objetos e configurações geométricas são feitos a partir das 

propriedades que os definem. Através de deslocamentos aplicados aos elementos que compõe o desenho, este se 

transforma, mantendo as relações geométricas que caracterizam a situação. Assim, para um dado objeto ou 

propriedade, temos associada uma coleção de “desenhos em movimento”, e os invariantes que aí aparecem 

correspondem às propriedades geométricas intrínsecas ao problema. E este é o recurso didático importante 

oferecido: a variedade de desenhos estabelece harmonia entre os aspectos conceituais e figurais; configurações 

geométricas clássicas passam a ter multiplicidade de representações; propriedades geométricas são descobertas a 

partir dos invariantes no movimento. (GRAVINA, 1996, p. 6) 
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Numa sala de aula convencional até podemos imaginar um ensino que olhe 

para configurações com “desenhos em movimento”. Mas em configuração 

com muitos objetos, tal relação se torna difícil, já que o movimento 

sincrônico dos elementos pode ser complexo. Especialmente nestas situações 

o recurso informático entra como ferramenta ideal (p.6). 

 

 

    Guzmán (2002) compartilha da ideia de Gravina (1996), afirmando que, atualmente, 

os significados, em livros e textos, são apresentados basicamente em linguagem escrita, sendo 

um veículo estático, não sendo bem adaptado para as necessidades do processo de 

visualização. 

Mas o software é apenas uma ferramenta e, segundo Levy (1999) “A qualidade do 

processo de apropriação (ou seja, no fundo, a qualidade das relações humanas) em geral, é 

mais importante do que as particularidades sistêmicas das ferramentas, supondo que os dois 

aspectos sejam separáveis (p.28)”. 

Dessa forma, Santos (2009) afirma que “no ensino e aprendizagem da Matemática, os 

aspectos linguísticos precisam ser considerados inseparáveis dos aspectos conceituais para 

que a comunicação e, por extensão, a aprendizagem aconteça (p.119)”. E essa ideia está de 

acordo com o construto teórico dos seres-humanos-com-mídias, pois segundo Alro e 

Skovsmose (2010) “seres humanos” aparecem no plural porque é importante considerar a 

aprendizagem como um processo de interação de várias pessoas, o que pressupõe 

comunicação e diálogo.  

Para Alro e Skovsmose (2010), o diálogo é um tipo de comunicação com 

características específicas. Esses autores elaboraram essa proposta com o objetivo principal de 

romper com algumas dinâmicas das aulas de matemática atuais, que caracterizam o que eles 

denominam absolutismo burocrático. 

3.2 Diálogo e a produção de conhecimento 

 

 A prática comum da Educação Matemática, em sala de aula, leva muitos alunos ao 

entendimento de que o propósito de se ensinar Matemática é apontar erros e corrigi-los. Uma 

das razões pelas quais a noção de erro é tão presente nas aulas de matemática é devido à busca 

pela “verdade” na Matemática, na qual seus resultados são concebidos como verdades 

absolutas.  

Alro e Skovsmose (1996, 2010) definem o absolutismo de sala de aula como o 

fenômeno de se tratar, de maneira uniforme, todos os tipos de erros ocorridos em sala de aula. 

Absolutismo esse, que pode ser qualificado como absolutismo burocrático, no qual se 



60 

 

 

“estabelece em termos absolutos o que é certo e o que é errado sem explicitar os critérios que 

orientam tais decisões” (ALRO e SKOVSMOSE, 2010, p.26). Essa ideia é reforçada pelo 

livro didático e seu correspondente livro de respostas, no qual não existe espaço para 

discussão sobre as razões das correções, impondo-se como uma autoridade única. 

 O absolutismo burocrático se apresenta também na forma de comunicação presente 

nas aulas de matemática, na qual, comumente, existe uma relação desigual entre professores e 

alunos. Essa relação é desigual, pois, na maioria das vezes, o professor conhece de antemão a 

resposta de determinado problema e espera que seus alunos adivinhem a resposta, a partir de 

uma comunicação realizada, no chamado padrão “sanduíche” (ALRO e SKOVSMOSE, 1996, 

2010). Segundo os autores, esse padrão de comunicação enfatiza a autoridade do professor em 

sala. Dessa maneira, os alunos não assumem nenhuma responsabilidade pelo processo de 

aprendizagem, assumindo uma postura passiva, concentrando-se mais no processo de 

adivinhação das respostas. 

Segundo Guerreiro (2008), nessa visão do ensino, o aluno ocupa o papel de ouvinte, 

que assimila as mensagens produzidas e deixa de lado a necessidade de negociar significados 

matemáticos.  

Segundo Alro e Skovsmose (2010), é necessário que haja uma mudança nesse padrão 

de comunicação, obtido a partir de mudanças em toda lógica escolar. Pois, diante de novas 

situações, nas quais os alunos assumam novos papéis, novos padrões de comunicação 

surgirão, e alguns deles caracterizados por posturas mais ativas dos alunos com relação à 

busca por aprendizagem. E, assim, sugerem que o primeiro passo para essa mudança seja 

professores e alunos buscando identificar e avaliar suas perspectivas.  

  

A perspectiva determina aquilo que o participante escolhe ver, ouvir e 

entender numa conversação, e ela se manifesta através do uso da linguagem, 

naquilo sobre o que escolhemos falar e não falar, e na forma como 

entendemos uns aos outros. (ALRO e SKOVSMOSE, 2010, p.29) 

 

 Sendo assim, os objetos e conhecimentos em sala de aula são concebidos de forma 

diferentes pelos envolvidos no processo, fazendo com que eles construam diferentes 

significados matemáticos, de acordo com sua perspectiva (ARAÚJO, 2002). Mas, há espaço 

para o compartilhamento desses significados, em busca de uma negociação deles, na interação 

que ocorre em sala de aula. 

 Martinho (2007) defende a negociação de significados como uns dos aspetos 

essenciais da comunicação em sala de aula. Para ela, a comunicação é um processo social no 
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qual os participantes interagem, trocando informações e se influenciando mutuamente, e 

possui dois aspectos essenciais: 1) A interação contínua entre os sujeitos na sala de aula e  2) 

A negociação de significados enquanto modo como esses sujeitos partilham e encaram os 

conceitos e os processos, fazendo-os evoluir e se ajustar ao conhecimento configurado pelo 

currículo.  

E assim, segundo Carvalho (2009), a negociação de significados “não pode ser 

entendida como um acordo pré-existente entre dois sujeitos, com o objetivo de resolver uma 

tarefa proposta, mas com uma atividade dinâmica e complexa (p.19)”. De acordo com a 

autora, em geral, numa dinâmica de negociação de significados, os alunos tentam encontrar 

uma solução individualmente, para depois, numa sequência interativa, desencadeada pela sua 

proposta de estratégia de resolução, poder originar uma reação do colega, podendo finalizar o 

problema de diferentes maneiras: num impasse entre os pontos de vista; na aceitação de uma 

das soluções propostas por eles ou até mesmo numa nova solução co-elaborada por eles. 

Segundo Alro e Skovsmose (1996), uma atitude importante para se mudar o 

absolutismo burocrático da sala de aula, seria concentrar nas “boas razões” dos alunos no 

lugar de se concentrar em seus erros. As boas razões dos alunos seriam as explicações dos 

caminhos e justificativas utilizadas por eles para resolver um problema. Como afirma Alro e 

Skovsmose (1996, 2010), o absolutismo burocrático se restringe a apontar erros, não dando 

aos alunos oportunidades para expressarem o raciocínio utilizado durante a realização de suas 

atividades. Para os autores, deve-se tornar visível, na sala de aula, as boas razões dos alunos, 

para que, a partir daí, elas possam ser usadas para o início de uma negociação de significados 

entre eles. E assim, as boas razões dos alunos podem ser uma forma de mudar a comunicação 

na sala de aula. 

Para Araújo (2002), a negociação de significados é possível, desde que o ambiente 

seja de respeito mútuo, no qual os participantes se aceitam como iguais, e afirma: 

 

Havendo, então, a aceitação e o respeito mútuo das diferentes perspectivas, é 

possível que haja uma negociação de significados entre professor e alunos, e 

por meio do diálogo, que cada um possa avaliar sua compreensão das falas 

dos outros. (p.58) 

  

 Mas o que vem a ser esse ‘diálogo’? Etimologicamente a palavra diálogo vem do 

grego dia, que significa “através”, e logos, que pode ser traduzido como “significado” 

(BOHM, 1996 apud ALRO e SKOVSMOSE, 2010). Dessa maneira, o diálogo é uma forma 

de fazer circular sentidos e significados. Num grupo que dialoga, as palavras circulam entre as 
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pessoas, passam por meio delas sem que sejam necessárias concordâncias, discordâncias, 

análises ou juízos de valor (MARIOTTI, 2001).  

Para Alro e Skovsmose (2010), a verdade é que o significado não é transmitido do 

professor para o aluno, nem é construído de uma forma autônoma pelo aluno; antes surge da 

interação no processo de ensino e aprendizagem. Para esses autores, um diálogo é entendido 

como “uma conversação que visa aprendizagem”, não sendo concebido como uma 

conversação qualquer.  Só mediante o diálogo é que se estabelece a verdadeira comunicação e 

o mais importante no diálogo é a “natureza da conversação e a relação entre os participantes 

(ALRO e SKOVSMOSE, 2010)”.  

Alro e Skovsmose (2010) buscam caracterizar sua interpretação do diálogo 

relacionado à aprendizagem, focando em termos de elementos ideais, são eles: realizar uma 

investigação; correr riscos e promover a igualdade. 

 Os autores abordam a noção de investigação a partir da coletividade e da colaboração, 

no qual os participantes do diálogo podem expressar suas perspectivas, expressando, assim, 

seu conhecimento tácito
17

. Nesse sentido, não existe espaço para o comodismo e é preciso que 

os alunos se deixem levar pela curiosidade, pelo interesse por novas descobertas. Chegando 

ao ponto de abrir mão de algumas de suas perspectivas, mesmo que por alguns momentos, 

permitindo-se explorar novos pressupostos a partir de novos ângulos, para que, em algumas 

situações, venham a construir novas perspectivas durante o processo. Nessas situações, 

dizemos que houve a negociação de significados pelos participantes do diálogo. 

 Entenderemos, assim como Alro e Skovsmose (2010), que o diálogo é algo 

imprevisível, pela própria característica de possibilitar algumas vezes o abandono de 

perspectivas e a criação de novas. Expor perspectivas é uma maneira de correr riscos, pois, 

muitas vezes, deixam os alunos vulneráveis a críticas, causando certo desconforto. Há que se 

tomar cuidado para que esse desconforto não seja exagerado a ponto de negligenciar a 

participação de algum membro na investigação.  

Um diálogo está embasado no princípio da igualdade, no qual todos os participantes se 

encontram num mesmo lugar, tendo o direito de apresentar suas colocações e de serem 

respeitados por isso. “Promover a igualdade não significa promover o acordo (ALRO e 

SKOVSMOSE, 2010, p. 133)”. Mesmo professor e aluno podem se tornar igualitários no 

                                                           
17

 Conhecimento tácito é aquele que o indivíduo adquiriu ao longo da vida, que está na cabeça das pessoas. 

Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades, 

como “know-how”. 
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nível de suas relações e comunicações interpessoais (ALRO e SKOVSMOSE, 2010), a partir 

do momento em que aprendem a lidar com a diversidade e a diferença.  

Em suma, num diálogo, deve-se buscar ser coerente, buscando entender a visão do 

outro e buscando também respeitar e aceitar o outro como pessoa.  

 Entendemos dessa forma que qualidades de comunicação visam a qualidades de 

aprendizagem, e que um processo de aprendizagem não pode ser observado diretamente. Mas 

podemos olhar para a investigação que se manifesta a partir das falas dos alunos, buscando 

elementos que caracterizem a interação e a colaboração nesse ambiente.  

Segundo Carvalho (2009), a análise das interações dos alunos pode ser um meio para 

mostrar a dinâmica das trocas interativas que ocorrem durante a realização das atividades e, 

assim, uma forma de compreender os progressos que se observam nos alunos quando 

trabalham segundo certa dinâmica. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Uma pesquisa é definida por Goldenberg (1999, p. 105), como “a construção de 

conhecimento original, de acordo com certas exigências científicas. É um trabalho de 

conhecimento sistemático, não meramente repetitivo, mas produtivo, que faz avançar a área 

de conhecimento a qual se dedica”.  

Já a metodologia de pesquisa, segundo Borba (2001, p.139), “[...] engloba os 

procedimentos e a visão do que é conhecimento”, ou seja, é constituída pelas estratégias e 

ações que possibilitaram o desenvolvimento do estudo (LINCOLN e GUBA, 1985 apud 

BORBA, 2001). A visão de conhecimento adotada já foi especificada no capítulo anterior e 

agora apresentaremos as justificativas e os fundamentos que justificam as estratégias e ações 

adotadas nesta pesquisa. 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, escolhemos uma metodologia baseada no 

design experiment. Iniciaremos este capítulo apresentando a compreensão do design 

experiment utilizada e, na sequência, o contexto de pesquisa, a concepção das atividades, os 

procedimentos de coletas de dados e metodologia de análise. 

 

4.1  Design research 

 

O termo “design experiments” ou “design research” foi introduzido por Ann Brown 

(1992) e Allan Collins (1992), para denominar uma nova metodologia de pesquisa que busca 

a realização de estudos de intervenções educacionais (COLLINS et al., 2004). Segundo Cobb 

et al. (2003), essa metodologia surgiu devido à necessidade de se considerar o progresso de 

um estudante diante de uma comunicação matemática interativa e também por haver uma 

lacuna entre a prática de pesquisa e a prática de ensino. 

O design research foi desenvolvido, segundo Collins et. al. (2004), para tratar de 

sérias questões relativas à aprendizagem, tais como: a necessidade de abordar questões 

teóricas sobre a natureza da aprendizagem num certo contexto; a necessidade de aproximar o 

estudo do fenômeno da aprendizagem ao mundo real; a necessidade de ir além das restritas 

medidas de aprendizagem; a necessidade de obter resultados de pesquisa para uma avaliação 

formativa. Apesar de ser uma ferramenta importante para abordar essas necessidades, esse 

tipo de trabalho apresenta alguns desafios, tais como as dificuldades decorrentes da 
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complexidade do mundo real e de sua resistência a um controle experimental e também o 

grande número de dados coletados nesse tipo de intervenção, dificultando, e até mesmo 

impossibilitando, a análise total deles. 

Bilac (2008) apresenta seu entendimento sobre essa metodologia afirmando que: 

 

o design experiment pode ser entendido como o contínuo aprimoramento da 

investigação que consiste em aplicar uma versão inicial de um projeto, 

possibilitando a verificação e análise em seu procedimento para que 

posteriormente permita reflexão e revisão de modo constante baseando-se 

nas experiências coletadas e avaliadas, na intenção de suprimir ou minimizar 

os obstáculos e dificuldades encontradas (p. 45). 

 

A verificação e análise, apontadas por Bilac (2008), estão restritas ao ambiente em que 

se realiza a versão do projeto, observando, inclusive, que a efetividade de um design num 

determinado cenário, não a garante em outro.  

 Sendo assim, segundo Cobb et al. (2003), a metodologia denominada Design 

Research tem o objetivo de analisar processos de aprendizagem de domínios específicos. 

Conforme esse autor, essa metodologia é considerada uma ecologia de aprendizagem no 

sentido de representar um sistema complexo e interativo, envolvendo múltiplos elementos de 

diferentes tipos e níveis. Esses elementos compreendem as questões a serem propostas aos 

estudantes; o discurso a ser desenvolvido; as regras de participação a serem estabelecidas; os 

materiais que serão utilizados; as ferramentas e os significados das relações entre esses 

elementos. E é justamente a antecipação do funcionamento desses elementos em conjunto que 

dá suporte à aprendizagem.  

Segundo Cobb et al. (2003), um design pode ser realizado com um pequeno grupo de 

alunos em horário extraclasse, na sala de aula no horário regular, com grupos de professores e 

até mesmo com toda a instituição escolar. Mas o autor afirma que, independente do tipo 

estabelecido para o design, estes possuem cinco pontos convergentes. São eles: 

1) Seu objetivo é desenvolver uma classe de teorias tanto sobre o processo de aprendizagem, 

como sobre os significados que são desenhados para dar suporte à ela;  

Temos assim que essa metodologia é, ao mesmo tempo, pragmática e teórica (COBB 

et al., 2003; COLLINS et al, 2004), pois acontecem em cenários educacionais específicos, 

mas com foco na generalização desses ambientes para guiar processos de aprendizagem.  

Pela sua natureza, o estudo de ecologias de aprendizagem (COBB et al., 2003) necessita de 

completa especificação, levando à ideia de que uma teoria proveniente do Design Experiment 
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deve explicar como ele funciona e oferecer sugestões de como pode ser adaptado a novas 

circunstâncias, ou seja, a novas ecologias (COBB  et al., 2003).  

2) A sua natureza intervencionista: de investigar possibilidades de novas formas de 

aprendizagem, visando a mudanças educacionais; 

3) Os aspectos prospectivos,  no qual se tem um processo de aprendizagem hipotético e os 

aspectos reflexivos, no qual vários níveis de análise fazem refutar algumas conjecturas e 

surgir outras;  

As ações dos participantes, durante a implementação do design, requerem constantes 

decisões sobre como proceder no próximo nível, ou seja, um design na educação nunca está 

completamente especificado. Quando algum aspecto do design não está funcionando, ele 

deverá sofrer mudanças tanto quanto for necessário.  

4) A sua forma iterativa e cíclica: no qual os resultados  são informações decorrentes de 

interações complexas, adaptações e “feedbacks” constantes; 

Segundo Costa e Poloni (2011) os registros de cada momento de ensino são utilizados 

para a elaboração dos próximos, caracterizando um redesign do projeto. Ou seja, dessa 

forma, tem-se a vantagem de fazer análises, reflexões em cada etapa, podendo modificar as 

próximas intervenções. 

5) Seu pragmatismo inerente: essas teorias são modestas pois são desenvolvidas num 

domínio específico (ecologia de aprendizagem). 

 

Como apontado anteriormente, essas teorias são desenvolvidas num domínio 

específico, com o objetivo de serem generalizadas (COLLINS et al., 2004). Mas, para isso, é 

importante que haja uma descrição detalhada das etapas e dos processos envolvidos ao longo 

da implementação do design. Dessa forma, segundo Collins et al. (2004), o design assume um 

refinamento constante, no qual elementos que não estão funcionando devem ser modificados, 

especificando-se as razões para fazê-las, inclusive caracterizando os elementos críticos em 

cada fase. 

Num design, muitas são as variáveis que não podem ser controladas, mas os 

pesquisadores do design devem tentar otimizá-lo, tanto quanto possível  e observar 

cuidadosamente como os diferentes elementos estão funcionando (COLLINS et al., 2004). 

Collins et al. (2004) classificam essas variáveis como variáveis dependentes e variáveis 

independentes, ressaltando a importância de apresentá-las, pois, segundo eles, não se pode 

medir a eficiência ou não de um projeto tomando por base o número de alunos que 

“aprenderam” ou não determinado conceito.  
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Dessa forma, definem as variáveis que se fazem importantes para uma efetiva 

avaliação da proposta. As variáveis dependentes são: 

1) Variáveis climáticas, associadas ao engajamento e cooperação entre os alunos, 

envolvimento ao aprender um novo conteúdo. 

2) Variáveis de aprendizagem, associadas ao conhecimento de conteúdo, habilidades, 

estratégias de aprendizagem. 

3) Variáveis sistêmicas, associadas à facilidade de adoção e custos, sustentabilidade. 

Collins et al. (2004) também apresentam as variáveis independentes, sendo elas:  

ambiente de aprendizagem; natureza dos aprendizes ( idade, sexo, posição socioeconômica); 

recursos necessários e suporte ( suporte técnico, administrativo, familiar, tempo de preparação 

da atividade); suporte financeiro (custos com equipamentos); e meio de implementação (como 

a proposta será conduzida, tempo dado). 

Pelo fato do design research reconstruir um processo experimental, existe a 

necessidade de envolver diferentes estruturas para reportá-lo. Assim, o relato do design 

research deve contemplar uma gama de pontos: os objetivos e elementos do design; 

ambientes nos quais foram implementados; descrição de cada fase; resultados encontrados; 

lições aprendidas; documentação da multimídia. E deve, também, descrever quais as 

limitações, as falhas e justificativas de sucesso. 

Ou seja, a culminância de um design research apresenta de forma clara e detalhada 

todos os processos e formas pela qual o design foi implementado, as justificativas para 

inclusão ou exclusão de alguns procedimentos. Afinal, identificar o que os professores 

precisam para implementar o design com sucesso é um importante aspecto do design 

research.  

Acreditamos que esse aspecto da teoria do design experiment está em consonância 

com a proposta do mestrado profissional a qual esta pesquisa está vinculada. A pesquisa 

realizada neste mestrado deve dar origem a um produto educacional, com caráter de 

instrumento didático, cujo objetivo é compartilhar com o professor este material de forma que 

ele possa dar subsídios para o professor utilizá-lo em sala de aula.  

Optamos por adotar como metodologia de nossa pesquisa o design experiment, por 

percebermos uma consonância entre este e a forma com que as atividades desta pesquisa 

foram planejadas. Já que concebemos que a produção de conhecimento é realizada por um 

coletivo de seres-humanos-com-mídias, nossas atividades foram realizadas com os alunos em 

grupos, utilizando como suporte diferentes mídias – informática, escrita e oralidade – a partir 
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de situações que podiam ser exploradas por eles, com o professor no papel de mediador, 

constituindo-se, assim, um coletivo para produção de conhecimentos matemáticos. 

 Nossa pesquisa tem por objetivo analisar o papel das tecnologias digitais para a 

construção do conhecimento produzido pelo coletivo, constituído por seres humanos e mídias, 

com relação ao conteúdo do Teorema de Pitágoras, desenvolvido numa sala de aula 

participante do ProUCA. Pretendemos observar se esse coletivo favorece a construção de 

conhecimento acerca do Teorema de Pitágoras e de outros conceitos ligados a eles. 

 Cada atividade da sequência proposta foi elaborada a partir das observações feitas 

durante a realização da atividade anterior. Diante dessas observações, em que foram 

verificadas as dificuldades e facilidades dos alunos em cada passo dessas atividades, planejou-

se a atividade subsequente, indo ao encontro da metodologia considerada.  

Nossos procedimentos metodológicos se apresentam em consonância com a 

concepção de produção de conhecimento adotada, pois foram determinados a partir dela. Os 

instrumentos de coletas de dados são variados, contendo, por exemplo: gravação de áudio e 

vídeo, documentos escritos e diário de campo. Mas, mesmo de posse de diferentes 

instrumentos, toda a análise é feita a partir do contato direto do investigador com o ambiente 

de pesquisa, sendo o investigador o principal instrumento de pesquisa, fazendo a leitura dos 

dados obtidos a partir de suas concepções prévias.  

A partir dos dados coletados, identificamos algumas variáveis dependentes, como de 

clima e aprendizagem. E também algumas variáveis independentes, como natureza dos 

alunos, recursos necessários e suporte para implementação, que serão destacadas na descrição 

e análise das atividades implementadas. 

Outra característica presente na nossa pesquisa é o fato de se tratar de uma pesquisa 

essencialmente descritiva; nossos dados incluem transcrições dos diálogos, notas de campo 

realizadas após os encontros e registro documental dos alunos. Nela, buscamos descrever, de 

forma narrativa e minuciosa, a situação apresentada em sala durante os diversos encontros 

realizados, pois partimos do princípio que nada é trivial, tendo todos os acontecimentos 

potenciais para nos ajudar a esclarecer o objetivo de pesquisa. Com essa descrição detalhada, 

é possível focar no processo do qual os dados emergem e não simplesmente no resultado 

apresentado ao final de determinada intervenção ou mesmo no tempo de observação. 

Dessa forma, buscamos, especificamente, responder à seguinte questão: 

 

Qual o papel das tecnologias digitais em um coletivo de seres-humanos-com-

mídias na produção de conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras? 
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A questão de investigação mostra que estamos interessados na produção de 

conhecimento que acontece em um coletivo de seres-humanos-com-mídias. Não estamos 

interessados em respostas que possam ser quantificadas facilmente, nas quais poderíamos 

conceber percentualmente o número daqueles que “aprenderam” ou não determinado 

conceito. Estamos interessados em observar o papel desse coletivo, de como ele se comporta e 

o que ele possibilita, nessa interação. 

Nesta pesquisa, consideramos cada sujeito com um significado especial, e buscamos 

apreender as diferentes perspectivas apresentadas de forma adequada, buscando levar em 

consideração as experiências do ponto de vista do sujeito. A análise dos dados é realizada de 

forma indutiva, com a procura de padrões e categorias que emergem a partir da descrição 

detalhada advinda dos diferentes procedimentos de coleta de dados, nos quais os dados se 

apresentam de forma aberta. 

 Diante do exposto, caracterizaremos o contexto de pesquisa, a concepção das 

atividades, os procedimentos de coletas de dados e a análise. 

 

4.2  Contexto da pesquisa 

 

Durante as primeiras aulas do mestrado, fui convidada pela minha orientadora a fazer 

parte de um projeto de pesquisa
18

 para ser submetido ao CNPq, referente ao projeto Um 

Computador por Aluno. O interesse por esse projeto surgiu em função de um colega de turma 

fazer parte de uma das escolas contempladas pelo programa, em Belo Horizonte. A escola é a 

Padre Guilherme Peters, e o professor em questão é o Marco.  

Marco é licenciado pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui duas 

especializações na área da Educação matemática: uma pela UFMG e outra pelo CEFET-MG. 

Ele leciona em duas escolas municipais de Belo Horizonte. Durante o ano de 2012, lecionou 

na escola Padre Guilherme Peters para duas turmas de 9º ano, no turno da manhã, e para duas 

turmas de Educação de Jovens e Adultos – EJA, no turno da noite. 

Por meio de conversas com o professor Marco, decidimos que a minha pesquisa de 

campo seria realizada em uma de suas turmas de 9º ano, pois ele conhecia o objetivo da 

minha proposta e poderia me auxiliar, durante as atividades, de maneira especial. Ele 

disponibilizou parte de suas aulas para a realização da minha pesquisa de campo e se 
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 O projeto não foi aceito pela Capes, mas mantivemos o lócus de pesquisa na escola. 
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prontificou a acompanhar a realização de todas as atividades. Isso foi importante porque ele 

pode ajudar nas intervenções com os alunos, durante a realização da proposta.   

A Escola Municipal Padre Guilherme Peters fica localizada no aglomerado da Serra, 

em Belo Horizonte. A escola atende alunos do 1º ao 9º ano e do EJA, distribuídos no período 

da manhã, tarde e noite. A escola possui um total de 348 alunos, distribuídos em 10 turmas do 

5º ao 9º ano pela manhã, 10 turmas do 1º ao 4º ano à tarde e 05 turmas de educação de Jovens 

e Adultos à noite.  A estrutura física da escola é composta por 10 salas, uma quadra 

poliesportiva coberta, um laboratório de informática e um refeitório. A escola possui 69 

funcionários, dos quais 45 são professores. 

A sala de aula do 9º ano, turma em que trabalhei, tem medidas de aproximadamente 

8m por 4m. Nela estão 25 carteiras dispostas em 6 filas de 4 ou 5 cadeiras cada.  Uma mesa 

para o professor do lado esquerdo da sala, e do lado direito, uma mesa de plástico para a 

educação infantil com 3 armários um ao lado do outro. A sala é um pouco escura, pois possui 

duas janelas do lado esquerdo que foram pintadas para evitar a exposição direta ao sol, no 

período da tarde.  

 

 

Figura 13:Representação da sala de aula do 9º ano  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

As carteiras são amplas, possibilitando um fácil manuseio do laptop do UCA e do 

material impresso utilizado na pesquisa. 

O quadro está em excelente estado e de cada um de seus lados, existem dois painéis de 

acrílico, com medidas de aproximadamente 1m por 1,2m. Nele, estão afixados alguns 

desenhos e trabalhos realizados pelos alunos do ensino infantil. 
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Na lista de presença, constam 17 alunos em sala. Para preservar o sigilo
19

 destes 

alunos, optamos por utilizar nomes fictícios, são eles: Dária, Juliana, José, Luís, Talita, 

Rodolfo, Alice, Gustavo, Diego, Weverton, Ana, Stefanie, Gabriel, Natália, Junia, Mariana, 

Carlos.  Os alunos Carlos e Mariana não participaram da proposta, Carlos abandonou a escola 

no início do ano escolar e a aluna Mariana esteve presente apenas nas aulas em que observei a 

turma, não realizando nenhuma das atividades de pesquisa. 

Tive acesso a um caderno para anotar as “boas ações” dos alunos. Para cada um dos 

alunos, há uma folha, frente e verso, para que sejam feitam observações sobre seu 

comportamento. Alguns alunos têm uma ou outra observação esporádica. Já o aluno Gustavo 

tem cerca de quatro páginas completas de observações. Nelas, há observações de desrespeito 

ao professor, aos colegas, palavrões e imitação de bichos, atrapalhando o decorrer da aula, por 

exemplo. 

Outra aluna que apresenta muitas observações é a aluna Juliana. Os professores 

notificaram que ela é uma aluna “cheia de razões”. Sempre que é chamada a atenção, ela se 

mostra cheia de argumentos, com dificuldade de reconhecer que está errada, e de reconhecer 

seu papel em sala. 

A escola está em processo de reforma para construção de novas salas, e a obra 

acontece ao lado da sala do 9º ano, causando bastante barulho. 

Antes de implementar as atividades, fui à escola em dois momentos para me 

apresentar à turma e observá-los. Percebi, nesse momento, que se tratava de uma turma 

tranquila, principalmente pelo número reduzido de alunos.  

Durante uma atividade, sugerida pelo professor, percebi que três alunos não se 

dedicaram completamente a ela: o aluno, Gustavo, e as alunas, Stefanie e Juliana. Segundo o 

professor da turma, o aluno Gustavo é o melhor aluno em matemática da sala, mas ele é um 

pouco indisciplinado. Esse trio conversou o tempo todo, sendo que dois deles estavam 

fazendo a atividade e uma lendo jornal. 

Tive a oportunidade de ajudá-los na carteira também e perceber que eles apresentam 

grande dificuldade nas operações básicas: potenciação, regra de sinais da adição e 

multiplicação etc. Mas pareceram dedicados, especialmente os alunos Dária, Luís e Ana. 
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4.3 O cronograma de Encontros e a Coleta de Dados 

 

As atividades realizadas compreenderam nove encontros de duração de 2 horas, na 

maioria das vezes. O período destinado a estas atividades foi iniciado em maio de 2012 e se 

estendeu até agosto de 2012. Em princípio, os encontros seriam semanais, ocorrendo sempre 

às quintas-feiras no horário de 9 horas e 20 minutos às 11 horas e 20 minutos. Mas, em função 

do calendário escolar e de algumas inviabilidades de uso do laptop do UCA
20

, essa frequência 

semanal não pode ser realizada e os encontros aconteceram nas datas  de 17/ maio, 31/maio, 

14/jun, 21/jun, 28/jun, 05/jul , 12/jul, 09/ago e 16/ago. As aulas referentes à pesquisa foram 

ministradas pela professora-pesquisadora, com o auxílio do professor da turma, nos 

momentos das atividades, durante todos os encontros. Apresentamos, sucintamente, as 

atividades e seus objetivos, pois serão melhores detalhados no próximo capítulo. 

 

Encontro Dia Duração Título Objetivos 

1 17/0

5 

2 horas Parte 1- 

Atividade 1 

Atividades no GeoGebra para 

familiarização com o software e 

conceitos matemáticos
21

. 

2
22

 31/0

5 

2 horas Parte 1- 

Atividade 1 

Continuação: Atividades no 

GeoGebra para familiarização com o 

software e conceitos matemáticos. 

3 14/0

6 

2 horas Parte 2- 

Atividade 1,2, 3 

e 4 

Trabalhar o conceito de área e de 

unidades de medida de área. 

4 21/0

6 

2 horas Parte 3- 

Atividade 1 

Reconhecer a relação entre as áreas 

dos quadrados construídos sobre os 

lados de um triângulo qualquer 

5 28/0

6 

2 horas Parte 3- 

Atividade 2  

Reconhecer a relação entre as áreas 

dos quadrados construídos sobre os 

lados de um triângulo retângulo. 

Enunciar o Teorema de Pitágoras. 

6 05/0

7 

2 horas Parte 4- 

Atividade 1 e 

Atividade 2 

Realizar duas comprovações 

geométricas do Teorema de 

Pitágoras.
23

 

                                                           
20

 As inviabilidades se caracterizam por: ausência da responsável pelos laptops para tratamento de assuntos 

pessoais;  
21

 Nesta atividade os alunos trabalharam os seguintes conceitos: classificação dos ângulos, classificação dos 

triângulos quanto aos lados, classificação dos triângulos quanto aos ângulos, triângulo retângulo e seus 

elementos e polígonos regulares. 
22

 Essa aula deveria ter acontecido no dia 24/05, mas em função da funcionária responsável pelos computadores 

estar de licença, a aula não pode ser realizada. 
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7 12/0

7 

2 horas Parte 4- 

Atividade 3 

Parte 5- 

Atividade 1 

A atividade 3 se tratava de mais uma 

verificação do Teorema de 

Pitágoras, e a atividade 1 da 

verificação da validade do Teorema 

para polígonos regulares. 

8
24

 09/0

8 

1 hora 

 

Reprodução de 

vídeos
25

 

Rever alguns conceitos relativos ao 

triângulo retângulo e ao Teorema de 

Pitágoras. 

9 16/0

8 

2 horas Parte 5- 

Atividade 2 

Parte 6- 

Atividade 1  

A atividade 2 visava a generalização 

do Teorema de Pitágoras para 

figuras semelhantes, e a Atividade 1 

visava à transição do conceito 

geométrico para o algébrico do 

teorema. 
Quadro 2: Cronograma das atividades 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 Durante a realização das atividades, utilizamos diferentes instrumentos de coletas de 

dados, que estão especificados, para cada encontro, no quadro a seguir.  

Encontro Título Instrumentos de coleta de dados 

1 Parte 1- Atividade 1 - Registro documental 

- Diário de campo 

 

2 Parte 1- Atividade 1 - Registro documental 

- Diário de campo 

3 Parte 2- Atividade 1,2, 3 e 4 - Registro Documental 

- Diário de campo 

- Gravação de áudio 

4 Parte 3- Atividade 1 - Registro documental 

- Diário de campo 

- Gravação de áudio 

- Gravação de vídeo 

5 Parte 3- Atividade 2  - Registro documental 

- Diário de campo 

- Gravação de áudio 

- Gravação de vídeo 

                                                                                                                                                                                     
23

 A primeira comprovação realizada foi a partir da Demonstração de Perigal e a segunda a partir da 

demonstração clássica, atribuída a Pitágoras (ARAÚJO, 2011). 
24

 O intervalo entre o 9º e 10º encontro foi dado em função do recesso escolar previsto no calendário das escolas 

municipais de Belo Horizonte. 
25

 Os vídeos fazem parte do material do Novo Telecurso – Ensino Fundamental, disponibilizado na internet nos 

seguintes endereços: 1) O Teorema de Pitágoras: http://www.youtube.com/watch?v=Pxs0pnWLJu8 e 2) 

Aplicações do Teorema de Pitágoras:  http://www.youtube.com/watch?v=lNazCZw0FtU. 

http://www.youtube.com/watch?v=Pxs0pnWLJu8
http://www.youtube.com/watch?v=lNazCZw0FtU
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6 Parte 4- Atividade 1 e 

Atividade 2 

- Registro documental 

- Diário de campo 

- Gravação de áudio 

- Gravação de vídeo 

7 Parte 4- Atividade 3 

Parte 5- Atividade 1 

- Registro documental 

- Diário de campo 

- Gravação de áudio 

- Gravação de vídeo 

8 Reprodução de videos -Diário de campo 

-Gravação de vídeo 

 

9 Parte 5- Atividade 2 

Parte 6- Atividade 1  

-Registro documental 

-Diário de campo 

-Gravação de áudio 

 
Quadro 3: Instrumentos de coleta de dados nos encontros 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Cada um dos instrumentos de coleta de dados foi adotado de forma coesa com a 

metodologia de pesquisa adotada. E, a fim de aumentar a credibilidade da pesquisa, a opção 

foi por fazer a triangulação dos dados; triangulação essa que consiste na utilização de vários e 

distintos procedimentos para obtenção de dados (ARAÚJO e BORBA, 2004). 

A seguir, há uma apresentação mais detalhada de cada um dos instrumentos de coleta 

de dados. 

 Diário de campo 

Pelo fato da professora-pesquisadora coordenar as atividades, o diário de campo só 

pode ser escrito após a realização dos trabalhos. Durante a realização das atividades, procurei 

fazer anotações de palavras-chave de situações que me chamassem a atenção em sala. No 

primeiro momento possível, depois de finalizada a atividade, procurei redigir impressões e 

situações ocorridas em sala que pudessem contribuir na busca pela resposta à questão de 

pesquisa. 

 Registro documental 

Os registros documentais referem-se às atividades realizadas em sala de aula pelos 

alunos em grupo e foram recolhidas ao final dos encontros. Algumas vezes, esse material foi 

individual e outras para o grupo. Meu interesse era compreender de que forma a produção de 

conhecimento ocorria, principalmente, observando o diálogo, mas acredito ser importante 
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observar a relação dessa oralidade com a escrita dos alunos, em relação a conceitos que 

estavam em pauta. 

 Gravação de áudio 

A escolha por realizar o trabalho em grupo, com o propósito de que os alunos 

colaborassem uns com os outros para a produção de conhecimentos, aliada à concepção de 

diálogo adotada nesta pesquisa e referenciada em Alro e Skovsmose (2010), fez com que eu 

acreditasse que a gravação dos diálogos seria peça fundamental para compreensão do 

processo que se apresentou em sala. 

 

 Gravação de vídeo 

O recurso da gravação de vídeo foi utilizado como forma de dar suporte à gravação de 

áudio, caso essa não ficasse adequada para transcrição. Mas, em função do número reduzido 

de grupos e alunos na sala, os áudios tiveram qualidade para que pudessem ser compreendidos 

e não houve necessidade de recorrer aos vídeos. 

Cada um dos instrumentos de coleta de dados constará no capítulo seguinte. Vários 

diálogos entre alunos e alunos-professor foram extraídos das gravações em áudio, e os 

protocolos das atividades utilizados foram extraídos dos registros documentais. Algumas 

imagens em formato de fotografias também foram utilizadas, para ilustrar o desenvolvimento 

de atividades feitas pelas participantes da atividade.  

4.4  A concepção das atividades 

 

Nesta pesquisa fizemos a opção de trabalhar o Teorema de Pitágoras, pois como 

afirma Fonseca et al. (2011), é importante que os alunos reconheçam a importância dos 

conceitos geométricos pela sua construção histórica, demandadas e legitimadas por 

necessidades da prática social. As autoras ressaltam ainda a importância da geometria no 

papel de pesquisar regularidades e esse foi um dos elementos característicos de nossa 

atividade.  

As atividades foram elaboradas com o auxílio do GeoGebra, que é um software de 

Geometria dinâmica de interface “amigável”.  Nele, é possível variar parâmetros, dando um 

caráter dinâmico às atividades. Além disso, exploramos a potencialidade de experimentação 
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que esse software oferece, fazendo com que as particularidades da representação física do 

objeto mudassem, mas de tal forma que as reais propriedades geométricas da construção 

fossem mantidas.   

 As atividades tiveram várias versões, pois foram pensadas inicialmente, mas, a partir 

de cada encontro, tendo identificado alguns obstáculos, elas foram modificadas com a 

intenção de serem melhores exploradas pelos alunos. As mudanças nas atividades ocorriam 

semanalmente, assim como os encontros da pesquisa de campo. 

Preocupamos em realizar atividades que valorizassem a investigação e que 

possibilitassem aos alunos levantar conjecturas e realizar descobertas. A construção das 

atividades foi realizada com base no nosso referencial teórico e nas pesquisas consultadas 

sobre o tema. Apesar da maior parte dessas pesquisas não ter utilizado softwares nas suas 

atividades, buscamos elementos nelas que pudessem favorecer a abordagem que queríamos 

dar. 

Os roteiros das atividades buscavam proporcionar oportunidades de diálogo entre os 

grupos, a partir da realização das atividades construídas no GeoGebra. A opção foi fornecer as 

figuras construídas, pela pesquisadora, pois o objetivo eram as descobertas advindas da 

experimentação e da manipulação desses objetos no software de geometria dinâmica 

(GRAVINA, 1996). A partir da percepção, durante alguns encontros, de um trabalho 

individualizado pelos alunos, buscamos criar estratégias, durante a elaboração das atividades, 

que favorecessem a troca de ideias entre os membros dos grupos.  

Inicialmente, elaboramos uma sequência de atividades que trabalhavam a revisão de 

conceitos matemáticos e as ferramentas do software, concomitantemente. Os alunos não 

tinham conhecimento sobre o software GeoGebra e, apesar das atividades não proporem a 

realização de construções geométricas, era importante certa autonomia na manipulação do 

software. 

Um dos nossos principais objetivos, com a proposta de atividades, era que os alunos 

conjecturassem sobre o Teorema de Pitágoras, a partir da relação entre as áreas dos quadrados 

sobre seus lados. Sendo assim, sentimos a necessidade de realizar um encontro para o trabalho 

com o tema área, para que os alunos pudessem se apropriar desse conceito de maneira 

satisfatória. 

 E, para isso, utilizamos algumas atividades de Facco (2003), cuja pesquisa teve como 

objetivo apresentar uma proposta de ensino e aprendizagem do conceito de área enquanto 

grandeza, por meio de uma sequência de atividades, voltadas ao processo de decomposição e 

composição de figuras planas, a fim de facilitar ao professor o ensino desse conteúdo e, ao 
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aluno, o aprendizado. A autora seguiu os preceitos da Engenharia Didática e concluiu sua 

pesquisa afirmando que os conceitos matemáticos que estão por trás da decomposição e 

composição – e o jogo de quadros – que se refere às identidades do figural (geométrico) e à 

aferição da unidade de medida de área (numérico) – viabilizam a compreensão do conceito de 

área, de medida de área, perímetro e superfície. 

 Diante do que foi exposto na pesquisa de Facco (2003), baseamo-nos em suas 

atividades para construir aquela que julgamos necessária para dar fundamentação ao posterior 

estudo do Teorema de Pitágoras. Com base nesse trabalho, vimos a necessidade de pontuar 

com os alunos o conceito geométrico de área e seu significado numérico, vinculado a 

diferentes unidades de medidas. 

Assim como foi apresentado no capítulo 1, diversas pesquisas trabalharam a 

demonstração do Teorema de Pitágoras. Nosso foco não era a demonstração em si, mas sim, 

sua utilização para que os alunos pudessem compreender a validade do Teorema de Pitágoras. 

As construções foram feitas com o interesse de resgatar as provas matemáticas, mas 

não baseadas no desenvolvimento lógico formal da matemática. Essas verificações se baseiam 

na maior parte na própria geometria, por meio do conceito de área, associando, por exemplo, a 

expressão a² à área de uma figura quadrada. E, assim, entendemos, como Hanna (1989, 2000), 

que essas verificações são provas no sentido de comprovar a validade do Teorema, ou seja, 

são vistas como provas que explicam. 

  As três demonstrações que escolhemos para trabalhar com os alunos estão presentes 

na maior parte das pesquisas que tinham o foco na demonstração do teorema, e acreditamos 

que isso se deva ao fato delas favorecerem a compreensão do significado do teorema. 

A partir das atividades sobre a generalização do Teorema de Pitágoras, construídas 

com o software GeoGebra, encontradas na pesquisa de Bento (2010), elaboramos uma 

sequência similar, porém com atividades que buscavam levar os alunos a refletirem sobre o 

porquê dos resultados, fazendo questionamentos a todo momento, buscando favorecer a 

produção de conhecimento desse coletivo. 

O objetivo geral, com essas atividades, era que os alunos produzissem o próprio 

conhecimento acerca do Teorema de Pitágoras, percebendo essa importante relação e 

compreendendo-a após as experimentações com as diferentes comprovações trabalhadas em 

sala. A produção de conhecimento desses alunos aconteceria de forma interativa em um 

coletivo composto por seres humanos e mídias, no caso específico, o software GeoGebra, que 

assume papel importante nessa construção de conhecimentos. 
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4.5  A análise 

 

 Durante a coleta de dados, foram utilizados os seguintes recursos: a gravação de áudio, 

a gravação de vídeo, o registro documental e o diário de campo. Após a realização das 

atividades, foi feita a transcrição dos diálogos dos quatro grupos e, num outro momento, essas 

transcrições foram devidamente analisadas, juntamente com os registros documentais e o 

diário de campo, para ser possível compreender mais profundamente as situações que se 

apresentavam. 

 Foram feitas as transcrições dos áudios, desprezando os diálogos que não estavam 

diretamente relacionados aos conceitos matemáticos. Foram desprezados momentos em que 

os alunos conversavam sobre futebol, novela, música, por exemplo. 

 De posse desse material, diálogos – registro documental – diário de campo, e com a 

compreensão do referencial teórico adotado nessa pesquisa, buscamos verificar situações que 

evidenciavam a produção de conhecimento pelos alunos.  

Essas situações serão apresentadas no capítulo de descrição das atividades, juntamente 

com a dinâmica utilizada no encontro, para que possa haver uma melhor compreensão dos 

acontecimentos. 

 Para o capítulo de descrição  e análise não foram utilizados os dados em sua 

totalidade, e apesar dos critérios que nos levaram a essa escolha serem subjetivos, acreditamos 

que isso não invalide nossa pesquisa, pois essas escolhas estão relacionadas à busca de 

respostas à pergunta norteadora e ao referencial teórico da pesquisa.  

 E assim, a partir desse processo de escolha dos dados, foram construídas as narrativas 

que são apresentadas pela professora-pesquisadora com o objetivo de apresentar ao leitor 

como se deu o desenvolvimento das atividades propostas, bem como as interações entre os 

envolvidos. 
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CAPÍTULO 5: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE INICIAL DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, é feita a apresentação do perfil das duplas participantes, a descrição e 

análise inicial dos dados, buscando responder aos questionamentos desta pesquisa. Os dados 

são constituídos pelo diário de campo, pelas atividades desenvolvidas pelos grupos de alunos, 

nas folhas de atividades e nas gravações de áudio, captadas por gravador de voz. 

As atividades descritas neste capítulo foram realizadas em nove encontros entre os 

meses de maio e agosto de 2012, os quais foram conduzidos por mim – a professora-

pesquisadora – com acompanhamento do professor da turma. Para cada encontro, descrevo os 

objetivos e a dinâmica das atividades e apresento dados, que incluem trechos de alguns 

diálogos e de registros escritos pelos alunos, que exemplificam e caracterizam a descrição. 

Dessa forma, o leitor poderá ter uma visão geral de como se deu a realização das atividades. 

 

5.1. Os participantes 

 

 Os participantes foram os 15 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal Padre Guilherme Peters. Eles nunca haviam tido contato com o Teorema de 

Pitágoras, e pouco contato com o software GeoGebra.  

Foi feita a opção por realizar a atividade com os alunos dispostos em grupo, sendo que 

esses foram formados pelos próprios alunos, com a única condição de que fossem formados 

quatro grupos de, no máximo, quatro membros.  

A opção de se trabalhar em grupo está de acordo com o referencial teórico utilizado 

nesta pesquisa e, segundo Carvalho (2009, p. 15):  

  

Interagir com um ou mais parceiros pressupõe que se trabalhe em conjunto 

com outro, e quando se trabalha colaborativamente espera-se que ocorram 

certas formas de interações sociais responsáveis pelo ativar de mecanismos 

cognitivos de aprendizagem, como a mobilização de conhecimentos.  

 

Essa forma de trabalho criou espaço para o surgimento de debates e diálogos entre os 

alunos, possibilitando oportunidades de obter indícios, a partir da fala de tais estudantes, de 

como eles desenvolvem o raciocínio no decorrer da atividade.   
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Vamos apresentar os grupos formados e apontar características gerais destes.  Os 

grupos formados foram: 

 

1) Grupo A: Dária, José e Juliana. 

Esse grupo era muito participativo com destaque para os alunos Dária e José. Esses 

alunos tiveram boas discussões, principalmente quando Juliana não estava presente. A 

aluna Juliana se caracteriza por uma postura de agressividade, principalmente em 

relação ao colega José, fazendo com que este tivesse certo receio de dar opiniões no 

grupo quando ela estava presente. 

 

2) Grupo B: Luís, Alice, Talita e Rodolfo. 

 

Esse grupo era constituído pelos alunos Luís e Rodolfo que se empenharam na 

realização das atividades, e as alunas Alice e Talita que, muitas vezes, dispersavam-se 

em jogos pela internet. O destaque do grupo vai para o aluno Luís que pareceu ser 

uma referência para o grupo, pois se via, a todo momento, os alunos recorrerem a ele 

para esclarecimento de dúvidas. 

 

3) Grupo C: Gustavo, Weverton e Diego. 

A participação do grupo durante as atividades ficou comprometida em função dos 

desvios de atenção para os jogos online. Por várias vezes, esses alunos respondiam 

rapidamente à proposta da atividade para poder voltar aos jogos.  

 

4) Grupo D: Ana, Gabriel, Stefanie, Bruna e Natália. 

Esse grupo teve uma participação muito boa, mas se caracteriza pela grande 

dificuldade em relação aos conceitos matemáticos. Apesar das dificuldades, 

requisitavam o auxílio da professora-pesquisadora e do professor da sala para realizar 

as atividades. O destaque é a aluna Ana, que esteve presente em todos os encontros. Já 

Natália não participou muito das atividades, pois esteve fora de sala pela metade do 

tempo dos encontros, pois fazia parte de um projeto de recuperação
26

 na escola.  

                                                           
26

 Na Escola Municipal Padre Guilherme Peters existe um atendimento paralelo aos alunos que possuem 

dificuldades. Estes são remanejados das aulas regulares de matemática para pequenos grupos de reforço, onde 

são atendidos de acordo com as demandas. 



81 

 

 

Após a descrição dos grupos segue a descrição das atividades propostas, bem como  

sua análise inicial. A proposta foi constituída de seis partes e, neste capítulo, descreverei, 

sucintamente, a primeira e segunda parte e darei maior detalhamento nas partes restantes. Isso 

porque essas partes não trataram propriamente do Teorema de Pitágoras, apesar de terem sido 

fundamentais para dar suporte às atividades que vieram em sequência.  

Sendo assim, primeiramente, será feita a descrição da dinâmica dos encontros para, 

posteriormente, apresentar as atividades, com os objetivos e a análise inicial dos dados. 

 

5.2. Dinâmica dos encontros 

 

 Como apresentado anteriormente, as atividades foram divididas em seis partes e 

realizadas num total de nove encontros. A opção de apresentar a dinâmica dos encontros nesse 

momento foi com o intuito de não tornar o texto repetitivo, tendo em vista que os encontros 

foram coordenados segundo o mesmo princípio. 

 No início de cada um dos encontros, foi entregue aos alunos a folha de atividades 

referente a ele e, a partir daí, apresentava-se uma orientação geral dessa atividade, indicando, 

muitas vezes a postura que era esperada deles, de participação e comprometimento com a 

tarefa. 

 Os laptops do UCA também foram entregues no início do encontro. Eles foram 

entregues desligados e, em todo encontro, os alunos deveriam ligá-lo e baixar o programa 

GeoGebra Webstart, para a realização das atividades. A opção em trabalhar com o programa 

online se deve à pequena memória do computador, que poderia se tornar muito lento, com o 

programa efetivamente instalado nele. 

Para a realização de algumas atividades, em cada um dos computadores, foi salva a 

figura que seria utilizada na tarefa. A opção por apresentar a figura muitas vezes construída, 

foi por julgar que o tempo de discussão da proposta da atividade tinha prioridade. 

 A partir das instruções iniciais, que em alguns momentos se tratou de revisão de 

conceitos e retomada das atividades dos encontros anteriores, os alunos se dedicavam à 

realização da proposta do dia. 

 Durante a realização das atividades, era feita a orientação de cada um dos grupos, com 

o auxílio do professor Marco, naquilo que eles necessitavam: dúvidas em conceitos 

matemáticos, dúvida na leitura das atividades, problemas com o computador ou o software, 

por exemplo. Isso foi possível porque antes de cada encontro, havia um planejamento entre 
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professora-pesquisadora e professor regente, definindo os objetivos da atividade daquele 

encontro, permitindo assim que ele colaborasse com os alunos, de maneira coerente com a 

proposta de ensino. 

 É importante salientar que, em todos os encontros que envolveram o uso do laptop do 

UCA, houve problemas em relação às máquinas que não ligavam, ou que se tornavam muito 

lentas, impossibilitando o uso e necessitando ser trocadas para que os alunos pudessem 

realizar a tarefa. Isso, muitas vezes, dispersou a atenção destes. 

 Ao final de cada encontro, fazia-se um fechamento da atividade, discutindo com os 

alunos as principais ideias daquilo que foi realizado. Logo após, as atividades impressas eram 

recolhidas e guardadas, para posterior análise. 

 A seguir, vem a descrição de cada uma das partes da proposta de ensino. 

5.3. Primeira Parte 

 

 A atividade inicial teve por objetivo familiarizar os alunos com o software GeoGebra e 

relembrar alguns conceitos matemáticos que seriam trabalhados durante as outras atividades 

de pesquisa. Buscou-se relembrar: a classificação dos ângulos, classificação do triângulo 

quanto aos lados, classificação dos triângulos quanto aos ângulos, o triângulo retângulo e seus 

elementos, polígonos regulares e sua nomenclatura em função do número de lados. A 

construção da atividade foi feita para que, a partir da revisão dos conceitos, os alunos 

manipulassem o software, conhecendo, assim, algumas de suas ferramentas. 

 Inicialmente, essa atividade foi pensada para um encontro, mas não foi possível 

esgotá-la, e com isso, foi necessário destinar a ela um segundo momento. No segundo 

encontro, cada um dos alunos recebeu uma pasta
27

 para que pudessem organizar suas 

atividades e, principalmente, para que pudessem ter liberdade para acessar, quando julgassem 

necessário, os conceitos que estavam sendo relembrados. 

Nesse segundo encontro, os alunos apresentaram mais facilidade para abrir o 

GeoGebra e para realizar a atividade. A aula transcorreu de forma similar à anterior, com os 

alunos solicitando auxílio a todo o momento e, ao final do encontro, foi possível perceber que 

o objetivo da atividade havia sido cumprido. Os alunos já apresentavam maior autonomia para 

                                                           
27

 Pasta plástica na qual os alunos poderiam colocar as atividades realizadas da primeira parte, com intuito de 

organizar as atividades e dar a oportunidade dos alunos recorrerem a ela em caso de dúvidas em alguns conceitos 

matemáticos que estavam sendo utilizados, nas diferentes atividades. A pasta era sempre recolhida ao final de 

cada encontro. 
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experimentar as ferramentas do software e a maioria dos conceitos matemáticos trabalhados 

na atividade havia sido relembrado. 

5.4. Segunda Parte 

 

As atividades realizadas foram encontradas em Facco (2003), e seu objetivo foi 

trabalhar o conceito de área, a partir da manipulação de objetos, vinculando o conceito de área 

à quantidade de papel necessária para construção de determinadas figuras.  

As diversas atividades tinham como objetivo contemplar a construção de 

conhecimento acerca da:  

1) diferenciação entre perímetro e área; 

2) equivalência de áreas entre figuras planas; 

3) unidade de medida de área. 

 

Essas atividades trabalharam fortemente o conceito de composição e decomposição de 

figuras, para que os alunos compreendessem que as partes de uma figura podem ser 

transladadas, modificando sua forma e preservando sua área. Essa propriedade foi 

fundamental nas manipulações posteriores a serem feitas no GeoGebra, especialmente na 

quarta parte, em foi foram trabalhadas as diferentes verificações geométricas do Teorema de 

Pitágoras. 

  

 5.5. Terceira Parte 

 

 As duas atividades da terceira parte tinham como objetivo principal conduzir os alunos 

à descoberta do Teorema de Pitágoras. Sendo assim, essas atividades tinham um caráter mais 

aberto, possibilitando aos alunos uma maior oportunidade de experimentação e visualização 

proporcionadas pelo software Geogebra. 

5.5.1. Parte 3- Atividade 1  

 

Neste encontro, os alunos trabalharam com a Parte 3 – Atividade 1, na qual 

oferecemos a construção de um triângulo qualquer e de quadrados construídos sobre os lados 

deste triângulo, apresentando os ângulos do triângulo e as medidas das áreas de cada 

quadrado, conforme Figura 14. O objetivo desta atividade foi permitir que os alunos 
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manipulassem esse objeto e encontrassem relações entre o tipo de triângulo e as medidas das 

áreas dos quadrados. 

Preparei a construção no GeoGebra, previamente, fazendo de forma que os vértices 

dos triângulos pudessem ser movimentados, alterando as medidas dos ângulos do triângulo e, 

consequentemente, as áreas dos quadrados.  

 

 
Figura 14: Quadrados construídos sobre os lados de um triângulo qualquer 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

No encontro anterior havia sido trabalhado o conceito de área, que era determinante 

para a discussão no atual encontro. Por isso, inicialmente, foi feita uma retomada de alguns 

conceitos que haviam sido discutidos na segunda parte.  

O objetivo específico com essa atividade era que os membros de cada grupo 

percebessem que para triângulos acutângulos a área do maior quadrado é sempre menor que a 

soma das áreas dos dois outros quadrados, que para triângulos obtusângulos a área do maior 

quadrado é sempre maior que a soma das áreas dos dois outros quadrados e, no caso dos 

triângulos retângulos, que essa relação era de igualdade.  

 No momento em que todos os alunos do grupo estavam com o programa aberto, foi 

entregue a primeira folha da atividade. Pedi para que eles lessem e seguissem as instruções 

referentes à Figura 14, apresentada anteriormente. 
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1) No triângulo ABC dado, observe algumas características sobre como ele foi 

criado: 

Sobre seus lados foram construídos três quadrados; 

As medidas dos ângulos do triângulo são dadas; 

A área de cada um dos quadrados é dada. Se a medida dos lados do triângulo varia, a 

área dos quadrados também varia. 

Os vértices A, B e C podem ser deslocados. 

Para se deslocarem os vértices A, B e C do triângulo, basta manter pressionado o 

botão esquerdo do mouse e clicar no ponto para movimentá-lo. 

A cada movimentação dos vértices do triângulo, você obtém novas medidas para os 

ângulos e novas medidas para as áreas dos quadrados.  

 

Experimente! 

Quadro 4: Parte 3- Atividade 1-Folha 1 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Após entregar a folha de atividades, esperava-se que os alunos movimentassem o 

triângulo a partir dos vértices, A, B e C, e percebessem as alterações que ocorriam nas 

medidas dos ângulos e nas medidas das áreas.  

Os alunos apresentaram certa resistência em manipular o objeto no GeoGebra, 

possivelmente pelo hábito de trabalhar apenas com objetos estáticos, usualmente utilizados 

em trabalhos com a mídia  lápis e papel e, assim, verifiquei que esse foi um ponto que poderia 

ter sido trabalhado durante as atividades de revisão. Percebi essa falta de compreensão dos 

alunos no diálogo abaixo. 

 

Pesquisadora: Meninos....vamos? 

José: Vamos! 

Juliana: Tá todo mundo aqui, agora num sei o que é pra responder... 

Pesquisadora: num tem nada pra responder... abriu já o arquivo? Eu queria que observasse 

como ele foi construído. Já experimentou mexer com ele pra ver o que acontece?  É isso que 

vocês vão ter que fazer na próxima atividade. 

José: ele fica...e dá diferente. 

Dária: aqui...como assim mexer? 
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Pesquisadora: Para mexer os vértices A. B e C, basta clicar com o botão direito e andar. 

(mostrando no laptop dela).......Os ângulos estão mudando? (Dária: tá) a área tá mudando? 

José: Tenta devagar...nó véi! Esse quadrado aqui é mais pequeno do que..... 

Juliana: Agora eu sei mexer... 

José: Credooo...sou mágico...eu consigo mexer aqui neste triangulo ó.... 

Excerto 1- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 do grupo A 

 

 Em seguida, foi entregue a segunda folha da atividade: 

 

a) Você movimentou os vértices do triângulo ABC, obtendo assim novos triângulos. 

Movimente os vértices e obtenha um triângulo acutângulo. Preencha a tabela com os 

dados deste triângulo. 

b) A tabela deve ser preenchida como no exemplo:     

 

Coluna 1: Após a alteração do triângulo, identifique seu maior ângulo. 

Coluna 2: Classifique o triângulo quanto às medidas de seus ângulos. 

Coluna 3:Identifique a área do menor quadrado. 

Coluna 4: Identifique a área do quadrado mediano. 

Coluna 5: Identifique a área do maior quadrado. 

Tabela para ser preenchida : 

 

c) Movimente os vértices para obter mais quatro triângulos acutângulos e anote os dados 

na tabela. 

d) Agora, movimente os vértices e obtenha mais três triângulos cujo maior ângulo meça 

90  ou valores próximos de 90 . Preencha a tabela. 
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e) Movimente novamente os vértices e obtenha cinco triângulos obtusângulos. Preencha 

a tabela com os dados destes triângulos. 

Quadro 5: Parte 3- Atividade1- Folha 2 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

No momento de preencher a tabela, os alunos tiveram algumas dúvidas sobre as 

classificações dos triângulos quanto aos lados e também com relação à expressão, área 

mediana, utilizada na atividade. Essas dúvidas foram sanadas no decorrer da atividade pelos 

colegas, por mim – a professora-pesquisadora – e pelo professor da turma. 

Na situação que se segue, temos dois alunos dialogando sobre o conceito de triângulo 

obtusângulo, e recorrendo ao material da pasta, que continha as atividades de revisão, para 

confirmação. 

 

José : Obtusângulo..o que é obtusângulo? 

Juliana: Obtusângulo é quando o ângulo tá entre 90 e 180. 

José: Aí tá obtuso. ..aí tá obtuso..  

Juliana: Eu não vou discutir com vc. 

José: Tá bom....o que que é obtusângulo? (Procurando na pasta.) 

Aqui (lendo)...um triângulo é obstusângulo quando possui um ângulo obtuso. 

Excerto 2- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 do grupo A 

Esperei que todos os membros do grupo tivessem preenchido a tabela para entregá-los 

a seguinte, e última, folha da atividade.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 6: Parte 3- Atividade1- Folha 3  

Fonte: Elaborada pela autora. 

a) Você consegue observar alguma relação entre as medidas das áreas dos 

quadrados obtidas na tabela.  Escreva abaixo o que você observou. 

 

b) Tente relacionar o que você concluiu sobre as medidas das áreas dos 

quadrados no item e) com o tipo de triângulo em questão (acutângulo, 

retângulo e obtusângulo) . 

 



88 

 

 

Essas duas questões tinham caráter mais aberto e, com isso, esperava-se que os alunos 

colaborassem uns com os outros, na tentativa de encontrar uma solução para elas. Mas o que 

foi presenciado, neste momento, foi certa ansiedade dos alunos por uma solução rápida.  

Num primeiro momento, eles apresentaram muita dificuldade em compreender o que 

vinha a ser “relação”, o que me levou a concluir que essa atividade teria melhores resultados 

se tivessem sido trabalhados alguns tipos de relações anteriormente. 

Como citado anteriormente, os alunos estão habituados com aulas no padrão 

absolutista, na qual para uma pergunta existe uma única resposta e que seu papel é adivinhá-

la. Os alunos tendem a ficar dependentes da postura do professor, confirmando ou refutando 

uma resposta, o que de certa forma é confortável também para os professores, porque os 

mantêm na sua zona de conforto. Nessas situações em que os alunos são confrontados por 

questões mais abertas, eles podem se sentir inseguros e, muitas vezes, desmotivados. 

Comumente, o professor também fica ansioso para que os alunos cheguem 

rapidamente à resposta, ou que percebam o que deve ser percebido num dado momento. 

Assim, nas situações imprevistas de sala de aula, muitas vezes é difícil para o professor 

orientar sem direcionar demais, até mesmo pela mudança de postura exigida, quando o 

professor deixa de ser o que responde para ser o que instiga e questiona. 

 Durante a atividade, a ansiedade foi potencializada pelo fato de não querer estender 

muito o número de encontros da pesquisa, tendo em vista que essa era realizada no período de 

aula regular, e que, portanto, tinha outros itens do programa a serem cumpridos pelo professor 

da turma.  

Assim, sou levada a crer que, ao se propor atividade de caráter mais aberto aos alunos, 

é importante que o professor não os deixe desanimar, orientando e instigando os alunos, de 

forma a abrir possibilidades para exploração e elaboração de conjecturas, oferecendo o tempo 

necessário para que eles atinjam o objetivo da proposta. 

Na atividade em questão, percebendo certa desmotivação por parte de alguns alunos e, 

consciente de que a atividade exigia alguns elementos que não estavam claros para eles, foram 

feitas as intervenções necessárias, indicando algumas direções.  

 

Pollyanna: Você consegue observar alguma relação.....você vai olhar para o tipo de 

triângulo e depois para os valores das áreas....E aí vc diz: quando foi acutângulo aconteceu 

isso... 

Luis: Relação? Tipo aqui...o meu acutângulo aqui deu 4 7 7 [indicando a medida da área de 

cada quadrado].....quando é acutângulo as áreas deles mudam para 4 7 7. 
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Pollyanna: Todos os seus acutângulos deram isso? 

Luis: Não...então é a menor área,,,Ahhhhh...é difícil! 

[tempo depois] 

Luis: Professora tá difícil! Ta difícil! 

[tempo depois] 

Luis: Professora, eu fiz uma resposta, mas não sei se tá certo! 

Pollyanna: Tá certo, mas ainda não é uma relação entre as áreas! [Não sei o que estava 

escrito]  

Luis e Talita: Ahhh tá difícil! 

Pollyanna: Vou dar uma dica.....começando pelo acutângulo...o acutângulo é o triângulo que 

tem os ângulos menores que? 

Luis: 90 graus 

Pollyanna: Qual a menor área dele? (Luis: 4 ) e a mediana? (Luis: 7) e a maior? 

(Luis:7)....Acabou coincidindo....Multiplica,,,subtrai... soma ou divide,,,,use esses três 

números aqui,,,,,e faça operações e tenta ver se existe alguma relação... 

 Luis: Entendi! 

Excerto 3- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 do grupo B 

Mesmo após essas intervenções, os alunos não conseguiram encontrar a relação e, 

assim, acabei fazendo uma interferência mais objetiva. Cheguei aos grupos e pedi para que 

eles calculassem a soma das duas menores áreas e que fizessem uma comparação com a maior 

área, tentando perceber que relação isso tinha com o tipo de triângulo em questão. Alguns 

alunos conseguiram verbalizar, de forma satisfatória essa relação, outros, mesmo após essa 

discussão, apresentaram dificuldade. Mas isso aconteceu ao final da aula, impossibilitando a 

continuação do trabalho, que só ocorreu no encontro posterior. 

Segue abaixo um trecho de um diálogo entre mim e a aluna Dária, que mostra o 

direcionamento para encontrar a relação. 

 

P: Tá vendo a medida da maior área? E das menores áreas.... tenta agora achar uma relação 

entre esse números aqui...se você pega esses dois aqui,,,a soma deles dá quanto? 

Dária: 24 

P: E aqui deu quanto? 
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Dária: 20 

P: Faz isso pra todos os acutângulos. 

Dária: A soma de dois, da menor e da mediana, é maior (P;hamm) que a maior área.  

P: Ótimo! Aqui pro acutângulo. Tenta pensar do mesmo jeito pro obtusângulo. 

Dária: Num dá não! 

Dária: O quê? 

P: Calma... você entendeu o que eu quis dizer não entendeu?  

Dária: Entendi 

P: Soma as duas.. 

Dária: Aqui dá 26, mas não dá 27..não dá igual! 

P: Não dá igual mas dá o quê? 

Dária: Menor! 

P: Vai para as outras.... 

Dária: Dá 26...dá menor tbem..dá 25 é menor... 

P: O que vc percebeu? Vc tinha me dito algo sobre os acutângulos ... 

Dária: Olha pra vc ver: o acutângulo, a soma da menor área e da mediana e maior do que a 

maior área, já no obtusângulo a soma dooo.... 

P: menor... 

Dária: ..menor com mediano sempre dá menor que  a maior área. 

P:  Isso aconteceu em todos que você pegou? (Dária: sim) Em todos que você pegou!!!...isso 

é uma relação..entendeu? Mas essa não é a relação mais importante.. 

Excerto 4- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 do grupo A 

 

Algumas situações mostraram que alguns alunos terminavam a atividade e começavam 

a navegar pela internet, enquanto aguardavam seus colegas terminarem. O diálogo abaixo 

mostra dois alunos com dúvidas, pedindo ajuda ao colega Luís que já havia terminado a 

atividade.  

 

Luís, Talita e Rodolfo começam a discutir quantos triângulos fizeram do tipo acutângulo e 

obtusângulo e parece haver uma discordância com relação à definição destes triângulos. 

Luis: ó...obtusângulo é aquele ângulo que tem 90 até 180...e acutângulo é aquele ângulo de 0 

e 90. 
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(A pesquisadora chega até o grupo e o aluno Luis pede pra mexer na internet porque ele já 

terminou, mas seus colegas ainda não!) 

... 

Talita: Agora é maior que 90 graus?...é Luis?..Depois de 90 graus esse aqui? 

Luis: Cujo maior ângulo meça 90 ou próximo de 90. (lendo o exercício) 

Talita: é até 90... 

... 

Talita: eu não entendi não! (lendo algo no exercício) é próximo de 90? (pergunta pra Luís) 

... 

Talita: Obtusângulo é maior? É Luis? Maior que 90? 

Luis: tá entre 90 e 180,,, 

(Enquanto isso Luis escuta música....) 

Excerto 5- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 do grupo B 

 

Esse diálogo mostra que alguns alunos estão com muitas dúvidas sobre as 

classificações de alguns triângulos e que têm muita confiança no colega Luís, recorrendo a ele 

com frequência. Apesar do aluno Luís não estar colaborando diretamente na realização das 

atividades dos colegas, percebo que ele se mostra solícito sempre que lhe pedem ajuda. Em 

certo momento, durante um diálogo entre Rodolfo e Talita, Luís interveio, corrigindo o 

vocabulário do colega, o que julgamos importante, pois o ambiente de sala de aula, de 

matemática, possibilita diversas produções de conhecimento sobre conceitos matemáticos, a 

iniciar pelo vocabulário utilizado. 

 

(Neste momento os alunos, Rodolfo e Talita, estavam construindo um triângulo acutângulo.) 

Rodolfo: maior que 93 num pode não! 

Talita: pode sim.. 

Rodolfo: pode oitenta e pouco...se não é opitusângulo.. 

Luis: num é opitu,,,é obtusângulo. 

Excerto 6- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 do grupo B 
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Nesse encontro, percebi que, em poucos momentos, os alunos colaboraram uns com os 

outros, na maior parte das vezes, eles realizavam a atividade e aguardavam enquanto o colega 

terminava.  

Um dos fatores que pode ter colaborado para isso é o fato de cada um deles ter seu 

próprio computador, assim eles podem fazer as atividades ao seu tempo, sem depender dos 

colegas.  

Além disso, assim como afirma Carvalho (2009), “as experiências passadas dos 

alunos, em que o mais frequente é uma hierarquia vertical, com o professor a controlar as 

interações na sala de aula, pode dificultar o seu empenho na procura de uma resolução 

comum, isto é, aceitar colaborar ativamente com um parceiro com o objetivo de resolver a 

tarefa (p.18)”.  

Mas essas experiências passadas dos alunos, citadas por Carvalho (2009), foram 

propiciadas por professores, tais como eu, professora-pesquisadora e o professor regente 

Marco. Mesmo que, durante os momentos em que visitava os grupos e, percebendo a falta de 

interação deles, tenha havido da nossa parte a tentativa de instigá-los a discutir ideias, 

reconheço a parcela de responsabilidade da atividade proposta e da forma que foi conduzida e 

que pode ter favorecido esse individualismo nos alunos. 

 

5.5.2. Parte 3- Atividade 1 e 2  

  

O objetivo desta aula foi trabalhar o Teorema de Pitágoras, fazendo com que os alunos 

visualizassem a relação entre as áreas dos quadrados, a partir da manipulação de objetos no 

GeoGebra. 

No encontro anterior, não houve tempo de fazer um fechamento geral sobre a 

atividade. Por isso, optei por iniciar o novo encontro retomando as ideias principais. A 

discussão consistiu em: montar no quadro-negro uma tabela similar à da Parte 3 – Atividade 

1, conforme Figura 15, pedindo a cada um dos alunos que apresentasse os dados de um 

triângulo por ele construído. Foram solicitados triângulos acutângulos, obtusângulos e 

retângulos. 
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Figura 15: Tabela construída no quadro  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora. 

 

Com a tabela do quadro preenchida, solicitei aos alunos que pensassem em uma 

relação para as áreas dos quadrados, que podia ser observada para os triângulos acutângulos. 

Seguiu-se um momento de silêncio, até que dois alunos, Luís e Gustavo, lembraram-se das 

discussões da aula anterior, nas quais, a partir das dificuldades apresentadas por eles, foram 

indicados caminhos possíveis para que os alunos pudessem elaborar conjecturas a respeito da 

relação procurada.  

 

Pesquisadora: Meninos! Quem sabe me dizer como que se relaciona a medida dessas áreas 

com o tipo de triângulo...(chamando atenção do grupo do Gustavo que estava jogando). 

Como se relaciona a medida das áreas com o tipo de triângulo? 

Gustavo: áreas diferentes..área dos triângulos diferentes. 

Certo tempo depois.. 

Pesquisadora: Gente....e a relação,,,na aula passada vocês também trabalharam isso. 

Gustavo: Nó professora olha aqui..o fessor um dia falou isso comigo! Igual naquele 

ali...como é que fala? 

Pesquisadora:  No  triângulo retângulo! 
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Gustavo: No retângulo....5 mais 5 é igual...juntando uns são maiores, outros são menores... 

Juntando alguns são maiores. 

Luiz: quando o triângulo é acutângulo a soma das suas duas menores áreas são maiores 

(Gustavo: ou iguais) são maiores que a maior área. Quando o triângulo e retângulo a soma 

das suas duas menores áreas são menores do que a maior, e quando é obtusângulo a soma de 

suas menores áreas são iguais a maior. 

Pesquisadora: Fiquei na dúvida agora...assim....você tá falando no caminho certo, mas você 

confundiu uma coisa..você  falou que no obtusângulo a soma das duas menores é igual a 

maior? 

Excerto 7- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 e 2 do grupo C 

 

A partir da intervenção desses alunos, iniciei uma discussão a respeito das relações 

para os três tipos de triângulos, principalmente a partir do equívoco na fala do aluno Luís. 

Nesse momento, entreguei aos alunos a seguinte folha de atividades e pedi para que 

eles discutissem e escrevessem no item a as conclusões, a partir do que havia sido discutido 

até o momento. 

 

Parte 3 – Atividade 1: Áreas de quadrados sobre os lados de um triângulo qualquer 

Parte 3 – Atividade 2: Áreas de quadrados sobre os lados de um triângulo retângulo 

Abra o arquivo “Parte3 – Atividade 1” 

a) Discuta com seus colegas e tente escrever um resultado sobre suas conclusões a partir da 

discussão feita em sala. 

Abra o arquivo “Parte3 – Atividade 2” 

Na figura, é dado um triângulo retângulo em A. O vértice A pode ser transladado, alterando as 

medidas dos lados do triângulo, mas preservando o ângulo reto. 

b) Discuta com seus colegas e tente escrever um resultado sobre a relação entre as áreas dos 

quadrados. 

c) Reescreva o Teorema de Pitágoras de uma maneira mais simples, usando a medida da 

hipotenusa como a e os catetos como b e c. 

Quadro 7: Parte 3- Atividade 1 e 2  

Fonte: Elaborada pela autora 
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É importante ressaltar que, por conta de arredondamentos feitos pelo software nas 

medidas apresentadas para os ângulos e para as áreas, a construção trabalhada não permitia ter 

uma conclusão para a relação nos triângulos retângulos, mas permitia elaborar uma conjectura 

que necessitava de outras formas de comprovação.  

O arredondamento, nos valores dos ângulos, feito pelo software, fez com que o grupo 

A escrevesse o seguinte resultado como conclusão do item a, referente a Parte 3-Atividade 1. 

 

 

Figura 16: Resposta do grupo A
28

 ao item a- Parte 3- Atividade 1  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

Mas, durante o momento da escrita das conclusões, o aluno José se mostrou curioso 

por perceber que dois triângulos retângulos apresentaram relações aparentemente diferentes, 

com relação às áreas dos quadrados, e que justifica a sua escrita de que “Quando é retângulo 

a soma das duas menores área às vezes são iguais”. Assim, surgiu uma discussão com toda a 

turma a respeito da aproximação e arredondamento, feito pelo software. O diálogo se deu 

assim: 

 

José: Quando é retângulo...ali num tá igual não ó! (falando com a pesquisadora sobre o 

exemplo que estava no quadro. Em uma situação, a soma das áreas sobre os catetos era igual 

a da hipotenusa, e em outra estava dando maior) 

 

Pesquisadora: A minha pergunta é: se o triângulo for retângulo você vai poder afirmar que a 

maior área é sempre igual à soma das outras duas áreas? 

 

Todos: não! 

 

                                                           
28

 Quando é acutângulo a soma das duas menores áreas vai ser maior do que a área maior. Quando é retângulo a 

soma das duas menores áreas as vezes são iguais. Quando é obtusângulo a soma das duas menores áreas será 

menor. 
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José: Às vezes! (Assim como ele havia escrito na folha de atividade) 

Pesquisadora: Às vezes disse o José!  Que vezes? Como identificar essas vezes? Porque, olha 

só: do acuntângulo deu tudo maior,,,,maior maior maior....e aqui deu menor  menor 

menor.,,,mas no retângulo tá dando coisa diferente.....eu quero saber por quê? 

 

Dária: É porque não é 90 graus exato! Pode ser 90 graus e meio..pode ser por isso! 

Pesquisadora: Ou seja...esse ângulo de 90 que está escrito aqui... 

 

Dária: É um 90 falso! 

Pesquisadora: Pode ser que não seja exatamente 90 graus? 

 

Dária: aham. 

... 

Pesquisadora: quando ela construiu tava escrito 90 lá num tava? Então, segundo a Dária 

pode estar dando diferente porque o 90 às vezes não é 90 exato.... 

Dária: pode ser vírgula 2...90,3. 

Pesquisadora: como a gente pode ver isso agora??? 

Excerto 8- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 e 2 do grupo A 

 

Após essa discussão, pedi a todos os alunos que: obtivessem um triângulo retângulo, 

utilizando a construção da figura 14 e habilitassem um maior número de casas decimais no 

GeoGebra. Nesse momento, a maioria dos alunos percebeu, e ficou surpresa, que o ângulo 

aparentemente reto do triângulo construído tinha medida inferior ou superior à 90º.  O diálogo 

com o aluno Gustavo se deu assim: 

 

(Pesquisadora pergunta ao aluno Gustavo os valores das áreas dos quadrados:)  

Gustavo: deu 10, 28 e 39... 

Pesquisadora: Aqui já num deu, mas o triângulo aí é retângulo, num é? Tá acontecendo um 

problema.....vcs vão clicar em opções arredondamento....clica em duas casas decimais.... 

Gustavo: hammmm...doidão aê! 

Pesquisadora: E agora, quanto que tá seu ângulo de 90? 

Gustavo: 89,98! 
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(Alunos falando seus valores ao mesmo tempo) 

Pesquisadora: Então gente, aquele triângulo que você desenhou era um triângulo retângulo? 

Dária: não! 

Pesquisadora: Quando passa de 90º um pouquinho, ele cai em que caso gente? 

Ana e Dária: Obstusângulo. 

Pesquisadora: E o dos meninos que deu 89 ponto alguma coisa era retângulo? Caía em que 

caso? 

Dária: não,é acutângulo. 

Excerto 9- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 e 2 do grupo A 

 

Sendo assim, aproveitei esse momento para discutir a ideia de arredondamento com a 

turma.  

Durante o tempo em que os alunos estavam ditando os valores de seus triângulos para 

serem colocados no quadro, a aluna Dária auxiliou o aluno José na construção de um 

triângulo acutângulo. A aluna se mostrou interessada em ajudá-lo na construção e na 

compreensão do conceito de triângulo acutângulo. Nesse momento, sou levada a crer que a 

aluna também está se ajudando, pois essa situação permite que suas ideias sejam 

reorganizadas e se tornem mais claras, consolidando seu conhecimento. 

 

 

Dária: O seu não é um triângulo acutângulo, não!  

José: Por que não? 

Dária: Por que seu ângulo deu 90.....agora é! 

José: E agora se eu fizer assim ó... 

Dária: É!   não...não....não...ainda não.....tem que dar menos de 90 graus...desse jeito você 

vai é aumentar ele (o ângulo)..ainda não....tem que subir mais um pouquinho...mais um 

pouquinho...(indicando o movimento a ser feito com o vértice do triângulo) 

Dária: Continua não sendo um triângulo acutângulo. 

José: Tem que diminuir... 
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Dária: Num é um triângulo acutângulo não, tem um ângulo de 91 graus.....deixa eu 

ver....puxa isso aqui um pouquinho pra cima...o B. para minha alegria! Ô gloria. Para a 

nossa alegria! Agora deu acutângulo. (Risos) 

(pouco tempo depois) 

José: Esse tá acutângulo! 

Dária: Tá acutângulo..mas 90 graus e 91 não é acutângulo! 

Excerto 10- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 e 2 do grupo A 

 

  Para a Parte 3 – Atividade 2, preparei uma construção no GeoGebra, figura 17, com os 

mesmos elementos da figura 14, porém fixando um ângulo reto, obtido não por aproximação, 

mas exatamente reto por construção. Assim, independente das movimentações realizadas nos 

seus vértices, o triângulo sempre se mantinha retângulo, alterando apenas as medidas dos 

ângulos agudos e, consequentemente, das áreas dos quadrados.  

A construção da figura 17 foi realizada em sala por mim e pelo professor regente da 

turma.  

 

Figura 17: Triângulo retângulo e quadrado sobre seus lados  

Fonte: Elaborada pela autora 
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A aluna Dária se mostrou interessada em saber por que a construção mantinha o 

ângulo sempre reto e questionou esse fato. 

Dária: Como você conseguiu o ângulo exato de 90 graus? 

Pesquisadora: Como que eu consegui? E não vou te responder isso, porque seria ótimo você 

descobrir como eu consegui. 

José: Pois é...no caso é...como ela conseguiu? 

Dária: Eu sempre descubro as coisas (?) 

.... 

(pergunta para pesquisadora) 

Dária: Como que faz pra descobrir quando ele é...90 graus? 

Pesquisadora: Para garantir, como que faz para garantir que ele é 90 graus, num é isso? 

Dária: Não...pra descobrir se ele é 90 exato. 

Pesquisadora: Clica lá no ângulo e ....na opção ângulo.....clica nos 3 vértices. 

Dária: rsss....garantiu 

............... 

Dária: Ele é 90 graus exato. 

Pesquisadora: O seu é né? 

Dária: 0 ponto 0000000. 

Pesquisadora: Agora tem que ter um jeito de explicar... 

(Enquanto isso José e Dária estão conversando e mexendo no computador) 

Dária: Eu tô cismada... 

Pesquisadora: Por que eu escolhi fazer assim? E por que dá 90 graus? 

Dária:Ah... é o círculo que dá interferência nisso aí, o meio círculo da interferência nisso aí! 

Num dá? 

Pesquisadora: A Dária disse que o meio círculo que se chama semicírculo tem interferência, 

mas e daí, eu te pergunto? 

Dária: aí eu não sei qual é a interferência. 

Excerto 11- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 e 2 do grupo A 
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A aluna estava acompanhando as construções que estavam sendo feitas nos laptops 

dos colegas e por ter visto o procedimento para construção, percebeu que havia uma relação 

entre a construção de um triângulo retângulo e o semicírculo utilizado na construção. Nesse 

momento, percebi que podia utilizar essa ideia para alguma discussão, mas infelizmente, não 

voltei a ela. Nesse momento, priorizei a atividade que havia sido planejada, e não houve 

tempo ao final para que eu voltasse a discutir sobre o que a aluna propôs, e acabei me 

esquecendo disso no encontro posterior. 

Após ter terminado a construção dos triângulos retângulos nos laptops dos alunos, 

pedi para que eles respondessem à segunda questão da Parte 3 – Atividade 1 e 2. 

Pedi para que os alunos em grupo discutissem a respeito do que era possível observar 

sobre as áreas dos quadrados. Pedi também que eles apresentassem por escrito a relação que 

haviam percebido, de maneira organizada, clara, e em consenso com todos os membros do 

grupo. O objetivo com isso era que os alunos argumentassem e discutissem com os colegas a 

respeito das conjecturas que tinham elaborado e encontrassem uma forma de expressar o 

resultado obtido.  Isso, em uma tentativa de estimular a escrita do resultado, que nada mais é 

do que o enunciado do Teorema, mesmo que não fosse usando uma linguagem matemática 

simbólica. E também, para estimular o trabalho coletivo, que não foi recorrente durante a 

atividade anterior, e que utilizava o laptop do UCA. 

Os grupos apresentaram as seguintes respostas para o item b. 

 

Grupo A 

 

Figura 18: Resposta Grupo A29 -Parte 3-Atividade 2 

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

 

 

 

                                                           
29

 A relação entre os três quadrado: é que a soma do – com o ± é igual a area do +. (sic) 
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Grupo B 

 

Figura 19: Resposta Grupo B30 - Parte 3-Atividade 2 

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

Grupo C 

 

 

Figura 20: Resposta Grupo C31- Parte 3-Atividade 2  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

Grupo D 

 

Figura 21: Resposta Grupo D32 - Parte 3-Atividade 2 

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

No final da aula, retomei cada uma das afirmações feitas, escrevendo no quadro com 

as mesmas palavras usadas por eles e discuti sobre a relação que estavam expressando. Foi 

discutido que três formas expostas no quadro representavam o mesmo resultado.   Esse 

resultado foi denominado “Teorema de Pitágoras” e enunciado como: “Num triângulo 

                                                           
30

 A relação entre áreas a soma da área menor e da mediana da a soma exatamente da o resultado da maior área 

do quadrado.(sic) 
31

 O triângulo vai continuar sendo o mesmo, só as medidas dos ângulos que podem ser alteradas e modificadas 

(sic) 
32

 a soma do menor com o mediano vai cer iguau ao maior quadrado. (sic) 
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retângulo a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos 

quadrados construídos sobre os catetos.”  

Após o enunciado do Teorema de Pitágoras, conversei com os alunos sobre uma forma 

mais simples de escrever o teorema, com o objetivo de apresentar a eles o teorema na forma 

algébrica. 

Sendo assim, perguntei a eles qual seria uma maneira de escrever aquele enunciado de 

maneira um pouco mais sucinta, e assim a aluna Dária disse: 

 “hipotenusa é cateto mais cateto” 

Falei sobre a relação apresentada por Dária, que não estava correta e, aos poucos, foi-

se discutindo o que vinha a ser a área de um quadrado, e que se fosse dado nomes a cada um 

dos lados, o teorema poderia ser enunciado como a² = b² + c², onde a é hipotenusa.  

 

5.6. Quarta Parte 

As três atividades da quarta parte tinham o objetivo de mostrar aos alunos 

comprovações do Teorema de Pitágoras, a partir de demonstrações que tinham como principal 

fundamento a equivalência de áreas a partir de composição e decomposição de figuras. Assim, 

o interesse era que os alunos pudessem experimentar provas que explicam (HANNA, 1989) 

com o intuito de possibilitar a compreensão do teorema pelos alunos, aproveitando esse 

momento para reforçar a expressão algébrica referente ao teorema. 

5.6.1. Parte 4 – Atividade 1  

 

 No início do encontro, relembrei com os alunos, no quadro, alguns conceitos 

matemáticos, tais como: área do triângulo, do quadrado e do retângulo; o enunciado do 

Teorema de Pitágoras e sua representação algébrica e o produto notável: quadrado da soma de 

dois termos. Esses conceitos eram importantes para a realização das atividades da Parte 4, que 

objetivavam algumas comprovações geométricas do Teorema de Pitágoras, a partir do 

conceito de equivalência de áreas.  

Distribuí as atividades aos alunos e eles apresentaram muitas dúvidas sobre o que 

estava sendo solicitado, principalmente por não ler o enunciado do exercício. Apresentaram 

muitas dúvidas, também, em responder, na forma escrita, os itens que haviam sido discutidos 

oralmente. Para a Parte 4 – Atividade 1 entreguei a seguinte folha de atividades referente à 

construção da figura 22: 
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Há muitas formas de demonstrar o Teorema de Pitágoras. Algumas verificações usam ideias 

geométricas associadas a áreas. Uma dessas formas foi usada por Perigal. 

 Henry Perigal foi um livreiro em Londres e publicou em 1873 uma demonstração, usando 

construções de figuras como as que apresentamos no GeoGebra: 

 

Abra o arquivo “Parte 4 – Atividade1”:  

1) Na figura foi construído um triângulo retângulo. Foram também construídos quadrados 

sobre cada um de seus lados.  Observe que o quadrado construído sobre o cateto maior está 

dividido em quatro partes iguais.  

2)Na construção apresentada, algumas partes se movem. Movimentado essas partes e 

sobrepondo as que se movem sobre outras que estão fixas, Perigal disse que demonstrou o 

Teorema de Pitágoras. Tente descobrir o que ele fez. Explique porque você considera isso 

uma comprovação do resultado do teorema.  

Quadro 8: Parte 4 – Atividade 1 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

 

Figura 22: Demonstração de Perigal  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 A figura 22 foi construída de forma que os polígonos A, B, C, D e E pudessem ser 

transladados. A Parte 4 – Atividade 1, propunha que os alunos movimentassem os polígonos 
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azuis e o remontassem sobre o polígono verde, tal qual um quebra-cabeça. E, por fim, 

explicassem por que acreditavam que isso podia ser entendido como uma verificação do 

Teorema de Pitágoras. 

O diálogo entre mim e o aluno Luís mostra o momento em que o aluno percebe que a 

estratégia usada por Perigal foi a de sobrepor as figuras, a fim de mostrar que suas áreas eram 

equivalentes. 

 

Luis: (Chamando a pesquisadora e perguntando sobre o que poderia afirmar a respeito da 

figura 1) O que posso afirmar? 

 

Pesquisadora: Calma...você só colocou um quadrado...e o E tem que entrar aí também! 

(Ele move o quadrado E) 

 

Pesquisadora: Pronto! Ficou um pouquinho torto, mas é que você não encaixou 

perfeitamente. 

O que você conseguiu comprovar com isso? 

 

Luis: Que as áreas.......que as áreas...por cima dos dois catetos é a mesma área do quadrado 

embaixo da hipotenusa. 

 

Pesquisadora: uhummm! Agora você vai escrever aqui pra mim (na folha da atividade) o que 

ele (Perigal) fez?  

 

Luis: Ele ...ele......(Pesquisadora: sobrepôs) os dois quadradinhos por cima do cateto sobre o 

quadrado por baixo da hipotenusa. 

Excerto 12- Transcrição da Parte 4- Atividade 1 do grupo B 

 

E após esse diálogo o aluno Luís e seu grupo B apresentaram a seguinte resposta por 

escrito. 
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Figura 23: Resposta do grupo B33 – Parte 4-Atividade 1 

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

 Tanto oralmente como por escrito, o aluno utiliza expressões como “por cima” e “por 

baixo” dando indícios do papel da visualização durante esse processo. E, assim, pelo aluno ter 

explicado oralmente de forma correta, atribuí uma falta de atenção no momento da escrita 

para justificar o fato do aluno utilizar “áreas de triângulos”, onde na verdade devia estar 

“áreas de quadrados”. 

  De forma geral, os alunos apresentaram muita dificuldade para escrever essa resposta, 

e o grupo D apresentou a seguinte: 

 

Figura 24: Resposta do grupo D34-Parte 4-Atividade 1  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

Vemos que os alunos se referem às somas dos catetos comparados com a hipotenusa 

como se fossem medidas lineares. Porém, na frase anterior, referem-se aos quadrados. 

Considerando a manipulação das figuras proposta na atividade, é possível acreditar que a 

relação foi percebida, embora os alunos não tenham conseguido expressá-la corretamente 

usando a linguagem escrita. 

 

                                                           
33

 Ele descobriu que sobrepondo a área dos dois triângulos por cima do cateto sobre o quadrado por baixo da 

hipotenusa tem a mesma área. 
34

 Sim. Porque os dois quadrados dos catetos sobre a hipotenusa é igual. Pois as somas dos catetos comparam 

sobre o tamanho da hipotenusa. 
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5.6.2. Parte 4 – Atividade 2 

 

Para a Parte 4 – Atividade 2, construí a figura 25 no GeoGebra, na qual os quatro 

triângulos congruentes podiam ser transladados, e entreguei a seguinte folha de atividades. 

 

1) Podemos observar na figura um quadrado maior composto por quatro triângulos 

congruentes (iguais), um quadrado de lado b e outro quadrado de lado c. 

Observe a região ocupada pelos quadrados de lados b e c. Eles ocupam uma região que 

chamaremos de “região rosa”, enquanto os triângulos ocupam uma região que chamaremos de 

“região azul”. 

2)   a) Qual  é o valor da área do quadrado de lado b?_____________ 

b) Qual é o valor da área do quadrado de lado c?_____________ 

c) Qual é o valor da área da “região rosa”?__________________ 

3)  Você pode mover os triângulos azuis. Se você mover esses triângulos azuis de modo 

que eles ainda fiquem dentro do quadrado maior, a forma da região rosa pode modificar. Você 

acha que o valor da área da “região rosa” também se modifica? Explique. 

4) Mova os  triângulos azuis dentro do quadrado maior, de modo que a “região rosa” fique 

um quadrado. Você já sabe o valor da área da “região rosa”, mas vamos tentar escrevê-la de 

outra forma. 

a)Qual é a medida do lado do quadrado que você obteve?  

b)  Qual é a medida da área desse quadrado? 

5) Observe  as duas formas diferentes  de obtenção da área da “região rosa”.  

É possível  encontrar uma expressão (envolvendo a, b e c) para representar isso ? 

Quadro 9: Parte 4- Atividade 2  

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 25: Demonstração Clássica  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A primeira questão da Parte 4 – Atividade 2 era relativa às áreas das regiões de cor 

rosa, constituídas de dois quadrados, um de lado b e outro de lado c.  

Os alunos demonstraram muita dificuldade em apresentar a área da “região rosa” e, 

para um melhor entendimento, foi preciso discutir com eles a ideia de juntar os dois 

quadrados, e que a ideia de juntar era dada pela operação de soma. Essa dificuldade pode ser 

observada no diálogo abaixo, em que me aproximo do grupo para ajudar a identificar a área 

rosa. 

 

Pollyanna: Qual que é a área só desse quadrado aqui?  

Stefanie: vai dar b, c ao quadrado. 

Pollyanna: Tudo bem? Qual que a área desse quadrado aqui? 

Stefanie: b ao quadrado! 

Pollyanna: Isso, você fez certo! Certinho...Agora presta atenção,,,qual é a área da região 

rosa? 

(Neste momento a aluna não respondeu nada) 

Pollyanna : A região rosa num são esses dois quadrados juntos? Eu tenho a área desse, 

tenho a área desse, a área dos dois juntos o que eu tenho que fazer? 
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Stefanie: soma ?  

Pollyanna: Ótimo! 

(...) 

Excerto 13- Transcrição da Parte 4- Atividade 2 do grupo D 

 

 A questão 3 era referente à conservação da área, após translações dos triângulos. 

Durante a resolução dessa questão, sobre a conservação ou não da área rosa, os alunos Luís e 

Rodolfo mantiveram o seguinte diálogo: 

 

Rodolfo: (Lendo o enunciado da questão 3) “movendo os triângulos a área da região rosa 

continua a mesma? ” Sim, porque isso era do tamanho do outro quadrado...pelo amor de 

Deus, né? (Numa indicação de que resposta era óbvia!) 

 

Luís: Não! É maior! 

 

(Algum tempo depois) 

 

Rodolfo:  É a região rosa Luis, não é a região branca não! A região rosa é essa aqui. 

 

(Luis lendo novamente a questão: a área da região rosa se modifica....) 

 

Rodolfo: Aqui!!! A mesma coisa sabe por que...esse quadrado rosa aqui não aumentou...não 

aumentou nem diminuiu...só tá assim ó! (Imagino que indicando que ele mudou de forma) 

 

(Algum tempo depois) 

 

Rodolfo: Eu acho que eles são do mesmo tamanho...vou colocar aqui! 

Excerto 14- Transcrição da Parte 4- Atividade 2 do grupo B 

 

 Percebo, nesse diálogo, uma tentativa do aluno Rodolfo de discutir com o aluno Luís a 

respeito da conservação da área. Rodolfo confiou na sua resposta, mesmo depois do aluno 

Luís não ter concordado com a opinião dada por ele. Esse é um fato que demonstra confiança 
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do aluno, pois, ao longo das observações em sala, o aluno Luís era uma referência no grupo, 

na maioria das vezes, tirando dúvidas dos colegas. 

Outro diálogo mostra a aluna Stefanie dando uma justificativa sobre a conservação da 

área rosa.  

 

Pollyanna: Vamos ler a próxima. Você pode mover os triângulos azuis...pode ou não pode? 

Se você mover...(lendo a atividade)...vc acha que a área da região rosa se modifica? 

Stefanie: Não! 

Pollyanna: Explica por que você acha que não modifica. 

Stefanie: Porque você não vai aumentar a área da região rosa, nem diminuir. 

Pollyanna: Isso mesmo! 

Excerto 15- Transcrição da Parte 4- Atividade 2 do grupo C 

E na sequência apresento a resposta para a questão 3 apresentada por escrito pela aluna 

Stefanie e seu grupo D. 

 

 

Figura 26: Resposta do grupo D35-Parte 4-Atividade 2-Questão 3  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

Na questão 4 os alunos deveriam mover os triângulos, de forma  que a região rosa se 

transformasse em apenas um quadrado. Essa etapa da atividade foi interessante, pois os alunos 

se sentiram motivados a obter o tal quadrado. A maioria dos alunos conseguiu construí-lo. Na 

hora de identificar a medida de seu lado, eles apresentaram dificuldade novamente, mas, após 

a descoberta, a medida da área não foi problema. 

E, finalizando a atividade, a questão 5 pedia para que os alunos relacionassem as 

diferentes formas de se escrever a área rosa. Os alunos apresentam, normalmente, muita 

dificuldade em resolver questões genéricas como essa. Eles estão sempre buscando o valor 

numérico das medidas das áreas e das medidas dos lados. Durante a atividade, as intervenções 

                                                           
35

 Não, porque vc não vai aumentar e nem diminuir a área rosa, apenas mover. 



110 

 

 

foram essenciais para que a atividade fosse compreendida e pudesse ser respondida por 

escrito. Muitas vezes, os alunos apresentavam uma resposta oral satisfatória, mas não 

conseguiam transferi-la para o papel. 

 Alguns grupos, como A e D, conseguiram responder à questão 5, relacionando as 

medidas a, b e c para os lados dos quadrados.  

 

 

Figura 27: Resposta do Grupo A- Parte 4-Atividade 2-Questão 5  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

  

 

Figura 28: Resposta do grupo D- Parte 4-Atividade 2-Questão 5   

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

 Já o grupo B não conseguiu expressar a relação algébrica entre as medidas a, b e c, 

indicando na sua resposta, da questão 5, apenas a percepção da igualdade entre as medidas das 

áreas rosas. 

 

Figura 29: Resposta do grupo B36- Parte 4-Atividade 2-Questão 5   

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

5.6.3. Parte 4- Atividade 3  

 

Esta atividade foi realizada no penúltimo dia, antes do recesso escolar, e os alunos se 

apresentaram desanimados durante a atividade. 

                                                           
36

 Sim porque as área das regiões rosa são iguais. (sic) 
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O objetivo dessa aula foi trabalhar uma terceira comprovação do Teorema de Pitágoras 

que podia ser percebida a partir de uma manipulação algébrica, vinculada à ideia de área. 

Iniciei a aula enunciando o Teorema de Pitágoras no quadro e escrevendo-o na sua 

forma algébrica. Relembrei com os alunos as duas atividades realizadas no encontro anterior, 

aproveitando para reforçar o propósito de cada uma delas. Nesse momento, os alunos foram 

ajudando, respondendo o que estava sendo perguntado. 

Relembrei, mais uma vez, a fórmula da área do quadrado, do triângulo e a definição de 

polígonos regulares.  

Feito isso, pedi aos alunos que abrissem o arquivo Parte 4 – Atividade 3 e iniciassem  

a leitura da folha de atividades, respondendo o que estava sendo pedido. A folha de atividades 

e a construção do GeoGebra seguem abaixo. 

 

1) Observe os quatro triângulos dados. Eles são congruentes?___________ 

2) Qual é a área de cada triângulo? (Escreva usando as letras indicadas para as medidas 

dos lados) ___________________ 

3) Observe o quadrado azul, a medida de seu lado vale a. Qual a área do quadrado 

azul?________________ 

4) Mova os triângulos e tente formar com os quatro triângulos e o quadrado azul, um 

novo quadrado.   

5) Conseguiu? Então agora responda: Qual a medida do lado do quadrado 

obtido?________________ 

6) Qual a área deste quadrado?________________________ 

7) Considerando que esse quadrado maior foi obtido a partir do quadrado azul e dos 

quatro triângulos, o que você pode dizer sobre sua área? É possível escrever essa área 

de modo diferente do que foi escrito no item 6?  

8) Então, compare as duas formas que você usou para escrever a área do quadrado. 

Monte uma expressão que represente e simplifique.  O que você tem a dizer sobre a 

expressão obtida? Já viu essa expressão em outra situação? 

Quadro 10: Parte 4- Atividade 3  

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 30: A Mais Bela Prova 

Fonte: Elaborada pela autora 

  

A questão 1 questionava se os triângulos da figura 30 eram congruentes. A construção 

foi feita de forma que os triângulos pudessem ser transladados e rotacionados, e esse artifício 

deveria ser usado pelos alunos para verificar se os triângulos eram congruentes ou não, mas 

esse termo despertou dúvidas nos alunos. 

 

 

Luis: O que é congruu...congruu...congruente? Professor, se fala congruente ou 

connnngruente! 

Marco: Congruente. 

Alice: O que é pra fazer aqui? 

Luís: O que que é congruente? 

Marco: são medidas iguais... medidas de lados iguais....áreas iguais. 

Excerto 16- Transcrição da Parte 4- Atividade 3 do grupo B 

 

  A questão 2 referia-se à medida das áreas dos triângulos. Mesmo após a discussão 

inicial com os alunos sobre a fórmula da área de um triângulo, eles apresentaram dificuldade 

para expressá-la. Mais uma vez, os alunos sentiam necessidade de apresentar o valor 
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numérico da área, não se contentando em expressá-la algebricamente. As respostas 

apresentadas pelo grupo C exemplificam essas dúvidas apontadas. 

 

 

Figura 31: Resposta do Grupo C- Parte 4-Atividade 3-Questão1-2-3  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

  

 Os alunos do grupo C indicaram, de forma incorreta, que a área do triângulo é dada 

por A= B.C, mesmo que, no início da aula, tenha sido feita uma discussão com relação à 

forma de se calcular áreas de algumas figuras. A resposta do item 3 mostrou a preferência 

pelo trabalho com valores numéricos de área, mesmo porque o software fornecia a eles essa 

medida. Nesse caso, o esperado era que eles soubessem manipular um objeto com medida de 

lado genérica. 

 Os alunos apresentaram interesse e satisfação na questão 4, na qual eles deveriam 

transladar e rotacionar os triângulos, encaixando-os sobre os lados do quadrado para obter um 

novo quadrado, conforme figura 32. Assim como em atividades anteriores, a manipulação 

geométrica dos objetos despertava interesse nos alunos, e o potencial da visualização para 

conservação de áreas foi importante. 
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Figura 32: Quadrado de lado b+c  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

As últimas questões fizeram surgir muitas dúvidas nos alunos. A questão 5 pedia a 

medida do lado do quadrado obtido, mas muitos alunos não conseguiram identificar essa 

medida. O diálogo abaixo mostra essa dúvida e é um exemplo do padrão de comunicação da 

escola absolutista, em que o aluno fica ansioso por responder o que o professor pergunta. O 

diálogo abaixo mostra o aluno Luís buscando a medida do lado do quadrado da figura 32. O 

professor Marco tenta auxiliá-lo nessa descoberta. 

 

Marco: Aqui só perguntou a medida do lado...esse é o que? (Luis: b) e esse é ? (Luis: c) 

Esse pedacinho aqui é b....e esse aqui também é b e esse c,,,juntou os dois dá o que? 

Luís: b x c,,,,, 

Marco: Não, juntar! 

Luís: Dá ao quadrado! 

Marco: Você juntou esse pedaço com esse....que conta que você faz pra juntar? Como que 

você indica isso? Que conta que você faz pra saber o total? 

Luís: Multiplicação...nãooo..soma! 

Marco: Então é o que? 

Luís: b mais c. 

Excerto 17- Transcrição da Parte 4- Atividade 3 do grupo B 
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Na questão 6, na qual os alunos deveriam apresentar a área do quadrado de lado b + c, 

surgiram diferentes respostas. Os alunos apresentavam a resposta b² + c² e não percebiam que 

essa forma era diferente da expressão  (b + c)².  

 Na questão 7, pedi aos alunos uma maneira de representar  a área desse quadrado, a 

partir dos polígonos destacados. E na questão 8, que eles relacionassem o resultado obtido 

com o resultado da questão 6, ou seja, percebessem que os valores deveriam ser iguais, 

obtendo a seguinte igualdade: 

 

 + a² = (b+c)²  

E, após a manipulação dessa igualdade, encontrassem: a² = b² +c², verificando, mais 

uma vez, o Teorema de Pitágoras. Os alunos tiveram dificuldade em apresentar essa relação e, 

mesmo após algumas indicações, ainda assim não se mostraram convencidos. 

Foi preciso ajudar alguns grupos na resolução do produto notável (b + c) ² e também 

na simplificação da expressão até se obter a relação conhecida como Teorema de Pitágoras. 

 

5. 7. Quinta Parte 

 

As duas atividades que constituem essa parte tinham o propósito de mostrar aos alunos 

uma generalização do Teorema de Pitágoras. Essa generalização buscava mostrar que a 

relação entre as áreas dos quadrados construídos sobre os lados de um triângulo retângulo 

permanece válida para quaisquer figuras semelhantes.   

5.7.1. Parte 5 – Atividade 1 

 

O objetivo desta atividade foi abordar uma generalização do Teorema de Pitágoras, 

apresentando aos alunos que a relação entre as áreas dos quadrados construídos sobre os lados 

do triângulo retângulo permanecia válida para outros polígonos regulares. 

Foi feita a opção por trabalhar os polígonos regulares por ser de fácil construção, no 

GeoGebra, bastando indicar o número de lados do polígono desejado, já que o software faz a 

construção automática a partir disso. 

Entreguei aos alunos o passo a passo de construção de um triângulo retângulo e, logo 

após, a seguinte folha de atividades: 
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Você aprendeu, nas últimas aulas, um teorema muito importante, denominado Teorema de 

Pitágoras, que pode ser enunciado da seguinte forma: 

“A área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados 

construídos sobre os catetos.” 

Algebricamente podemos dizer que a² = b² + c². 

 

 

Mas agora podemos pensar na seguinte questão:  

Será que essa relação entre a soma das áreas só vale quando as figuras construídas sobre os 

lados do triângulo são quadrados? 

Para tentar responder a questão acima experimente construir diferentes polígonos regulares 

sobre os lados do triângulo. Calcule a área de cada um deles e verifique se existe essa relação 

entre as áreas dessas figuras. 

Utilize a ferramenta “polígono regular”. 

 

 

E aí? Que polígonos regulares você construiu? Para quais deles vale a relação entre as áreas? 

Quadro 11: Parte 5 – Atividade 1  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Essa atividade pedia para que os alunos experimentassem vários polígonos regulares 

diferentes, para se convencerem de que realmente a relação entre as áreas era mantida. Os 

alunos se mostraram surpresos e motivados com isso e fizeram tentativas para diferentes 

polígonos regulares confirmando, mais uma vez, a relação entre as áreas que já haviam 

percebido para o quadrado. 
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O diálogo mostra o aluno Luís dizendo que havia conseguido perceber a relação para 

alguns polígonos. 

 

Luís: Pollyanna,,,,, eu descobri.... 

Pollyanna: Que figura é essa aí?  

Luís: Um pentágono. 

Pollyanna: A soma deu igual? 

Luís: Deu...a soma dos dois pentágonos sobre os catetos é igual a área do pentágonos sobre 

a hipotenusa. 

Pollyanna: Deu pro pentágono? (Luís: deu) Aí  você escreve lá embaixo para quais deram 

certo! Aqui ela (a aluna Talita) fez triângulo e deu certo.... 

L: Eu fiz pro triângulo...pentágono é o de sete lados 

Pollyanna: O heptágono! 

.... 

Luís: Fessora...acabei...escrevi pentágono heptágono e triângulo...a soma das áreas das 

figuras sobre os catetos é igual a área da figura sobre a hipotenusa. 

Excerto 18- Transcrição da Parte 5- Atividade 1 do grupo B 

Na sequência, temos a resposta, por escrito, do aluno Luís. 

 

Figura 33: Resposta do aluno Luís37-Parte 5-Atividade 1  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

 

                                                           
37

 Pentagono, heptagono e triangulo. A soma das áreas das figuras sobre os catetos é igual a área das figuras 

sobre a hipotenusa.(sic) 
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Figura 34: Momento durante a realização da atividade  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora. 

 

5.7.2. Parte 5 – Atividade 2 

 

O objetivo desta atividade foi possibilitar aos alunos, mediante a visualização e 

simulação no software, a partir das construções previamente realizadas pela pesquisadora, a 

generalização do Teorema de Pitágoras. A pretensão com essa atividade era que os alunos 

percebessem e conjecturassem a validade do teorema para figuras que pudessem ser 

entendidas como ampliação/redução uma da outra, ou seja, figuras semelhantes. 

Em função da impossibilidade de utilizar o GeoGebra no laptop do UCA, pela falta de 

sinal
38

 da internet Wireless na escola, optamos por utilizar o laboratório de informática que é 

alimentada pela internet a cabo. O laboratório estava disponível de 7h às 8h, pois depois desse 

horário ele seria utilizado pelos alunos  participantes do Programa Escola Integrada.
39

 

A maioria dos computadores do laboratório possuía o programa GeoGebra instalado, 

sendo assim, solicitei aos alunos que abrissem o arquivo referente ao encontro do dia: Parte 5 

– Atividade 2.  Eles estavam agitados nesse dia: enquanto os meninos buscavam informações 

                                                           
38

 O cabo que levava a rede de internet para a escola foi cortada, sem querer, durante a reforma, em curso, na 

escola. 
39

 A Escola Integrada é um programa de educação oferecido nas escolas municipais de Belo Horizonte desde 

2002. Diariamente, são oferecidas oficinas de artes, dança, cultura, brincadeiras, contação de histórias, jogos, 

esportes, informática, conhecimento, reforço escolar, leitura, inglês, cidadania, entre outras. Com a Escola 

Integrada, a Prefeitura amplia a jornada escolar para nove horas diárias. FONTE 
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sobre futebol, as meninas entravam em sites para ler sobre a novela das nove, que estava 

fazendo muito sucesso na época. Também vi alunos acessando o facebook e sites de jogos 

online. 

Para dar início à atividade, pedi que os alunos sentassem junto aos seus grupos e 

entreguei a folha de atividade. Comecei a aula retomando oralmente, com os alunos, o 

Teorema de Pitágoras e seu significado geométrico, e relembrando a Parte 5 – Atividade 1 

que havia sido realizada antes do recesso escolar, na qual os alunos constataram que a relação 

entre as áreas de quaisquer polígonos regulares construídos sobre os lados de um triângulo 

retângulo é a mesma que a indicada pelo Teorema de Pitágoras. A folha de atividades foi 

entregue e os alunos começaram a trabalhar. 

 

Parte 5 – Atividade 2 

1)Na atividade 1 vocês construíram polígonos regulares sobre os lados dos triângulos 

retângulos e observaram que a soma das áreas dos polígonos regulares construídos sobre os 

catetos é igual a área do polígono regular construído sobre a hipotenusa, certo 

2)Você acha que esse tipo de relação entre áreas acontece para qualquer tipo de polígono? Por 

que 

3)Vamos explorar essa possibilidade. Abra o arquivo “Parte 5 – Atividade 2 (a) ” . Neste caso, 

construímos pentágonos regulares sobre os lados do triângulo. Do lado direito, estes mesmos 

pentágonos estão construídos uns sobre os outros, fazendo coincidir um de seus vértices. 

Movimentando os vértices B e C no triângulo, os pentágonos mudam de tamanho, nas duas 

representações. Experimente movimentar esses vértices e observe as modificações nos 

pentágonos. 

a)A soma das áreas dos pentágonos regulares construídos sobre os catetos é sempre igual a 

área do pentágono regular construído sobre a hipotenusa?______ 

b)O que você pode dizer sobre os pentágonos representados à direita do triângulo retângulo? 

4)Agora abra o arquivo “Parte 5- Atividade 2 (b)” .  

a)Neste caso construímos triângulos sobre os lados do triângulo. Do lado direito, estes 

mesmos triângulos estão construídos uns sobre os outros, fazendo coincidir um de seus 

vértices. 

Esses triângulos são polígonos regulares?____________________________  

b)Movimentando os vértices B e C no triângulo retângulo, os triângulos construídos mudam 

de tamanho, nas duas representações. Experimente movimentar esses vértices e observe as 

modificações nos triângulos. 
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A soma das áreas dos triângulos construídos sobre os catetos é sempre igual a área triângulo 

construído sobre a hipotenusa? 

O que você pode dizer sobre os triângulos representados à direita do triângulo retângulo? 

Compare esse caso com o caso do pentágono regular explorado no item 3. O que você 

observa?  

5) Converse com seu colega e tente descrever quais as características que um polígono deve 

ter para satisfazer essa relação, das somas das áreas dos polígonos construídos sobre os 

catetos ser igual à área do polígono construído sobre a hipotenusa. 

Quadro 12 : Parte 5- Atividade 2  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A primeira questão buscava fazer essa ligação com a atividade anterior e a segunda 

instigava os alunos a pensarem em que situações essa relação seria válida. 

 

 

 

Figura 35: Construção referente a Parte 5- Atividade 2(a)  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Na questão 3, foram apresentados pentágonos regulares, construídos sobre os lados do 

triângulo retângulo, figura 35, para que os alunos verificassem, mais uma vez, a validade da 

relação sobre as áreas. Na questão b, o propósito era que os alunos percebessem que os 

polígonos podiam ser entendidos como uma ampliação um do outro, remetendo à ideia de 

semelhança, mas eles não compreenderam esse questionamento. 
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Figura 36: Construção referente a Parte 5- Atividade 2 (b)  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na questão 4, era esperado que os alunos percebessem que  a relação da áreas não era 

válida para qualquer polígono, figura 36. Nesse caso, tínhamos polígonos não regulares nos 

quais a relação das áreas não era sempre satisfeita. Com a questão b, gostaria que os alunos 

percebessem que os três triângulos não poderiam ser vistos como uma ampliação um do 

outro, assim como poderia ser visto os pentágonos da questão anterior. Mas, novamente, os 

alunos apresentaram dificuldades em compreender esse questionamento. 

Quando convidados a comparar a situação dos pentágonos com a dos triângulos, que 

foram utilizados nessa atividade, o grupo C respondeu: 

 

 

Figura 37: Resposta do Grupo C40-Parte 5-Atividade 2-Questão 4  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

O objetivo da questão 5 era que os alunos percebessem que polígonos que possuíssem 

a mesma forma, sendo cada um deles uma ampliação um do outro, satisfaziam a relação entre 

as áreas, caso contrário, não satisfaziam. Foi possível notar que a maioria dos alunos 

argumentou que, para a relação das áreas ser satisfeita, deveríamos ter polígonos com medidas 

de lados iguais. Uma resposta do grupo D para a questão 5 foi: 

                                                           
40

 No item 3 as figuras tem lados iguais e na outra (triângulos) tem lados diferentes. 
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Figura 38: Resposta do Grupo D41- Parte 5-Atividade 2-Questão 4  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

Atribuo essa interpretação incompleta à maneira que a atividade foi proposta. Devido 

ao tempo limitado no laboratório de informática, foi feita a opção por trabalhar apenas duas 

situações, gerando a possibilidade dos alunos concluírem a questão erroneamente. Diante do 

ocorrido, é possível concluir que devem ser trabalhados diversos exemplos com os alunos, 

para evitar esse tipo de conclusão.  

Foi feita a tentativa, ao final, de discutir com o grupo B e D que os polígonos que 

satisfaziam o teorema poderiam ser tratados como uma ampliação um do outro, mas essa ideia 

não ficou clara para eles. O objetivo era que, de alguma forma, eles argumentassem 

informalmente sobre a relação das áreas para figuras semelhantes, mas isso não ocorreu. 

O grupo A não havia respondido à última questão da folha. Então, decidi perguntar 

qual era a ideia deles do porquê, para a situação a o Teorema valia e para b não. A aluna Dária 

disse:  

“porque o ângulo do triângulo é 90 graus (figura b) e as figuras deveriam, na 

verdade, ter lados iguais“. 

Excerto 19- Transcrição da Parte 5- Atividade 2 do grupo A 

A aluna reforçou mais uma vez a conjectura que os outros alunos já haviam apontado: 

a relação só seria válida para polígonos de lados iguais. 

Percebi que a maioria dos alunos ficou com o conceito de que o teorema vale apenas 

para figuras com lados iguais, o que não é correto, pois é possível que a relação seja também 

verdadeira para polígonos não regulares, porém semelhantes. Isso teria que ser explorado com 

mais calma, com um número maior de situações apresentadas que facilitasse essa percepção, o 

que não foi possível naquele momento. 

 

                                                           
41

 Tem que ter lados iguais para obter resultado igual. 
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5.8. Sexta Parte 

 

 O início desta atividade teve um atraso de 20 minutos, em virtude de um conserto da 

tomada na sala de aula. Durante toda a atividade, os alunos trabalharam sobre um barulho 

absurdo de marretadas na parede da sala de aula. Quando faltava cerca de 20 minutos para a 

aula terminar, o diretor apareceu e sugeriu que o professor trocasse de sala, pois havia uma 

desocupada. Como estávamos fechando a atividade, optei por terminá-la, antes de fazer a 

troca. 

 Essa atividade deveria ter ocorrido logo após a reprodução de dois vídeos
42

 que foram 

pensados para que os alunos pudessem rever os conceitos que haviam sido trabalhados antes 

do recesso escolar, que acarretou um intervalo de 27 dias entre o último encontro e este. 

Assim, a proposta do vídeo foi a de ser uma forma diferente e motivadora para essa revisão.  

 O primeiro vídeo intitulado “O Teorema de Pitágoras” se referia aos conceitos de 

ângulo reto, triângulo retângulo e seus elementos e o Teorema de Pitágoras. Esses conceitos 

eram apresentados a partir de estórias, ou seja, de conversas entre personagens em diferentes 

contextos. O vídeo mostrava também o matemático Pitágoras e um pouco de sua história, 

fazendo referência à demonstração que foi trabalhada com os alunos na Parte 4 – Atividade 2, 

e que é atribuída à Pitágoras. 

 O segundo vídeo intitulado “Aplicações do Teorema de Pitágoras” se referia a 

algumas aplicações do Teorema de Pitágoras na própria matemática. Como, por exemplo, no 

cálculo da altura do triângulo isósceles e na medida do lado do losango. As abordagens eram 

feitas a partir de estórias divertidas com potencial de prender a atenção dos alunos. Esse vídeo 

trazia elementos da transição do geométrico para o algébrico, o que apontava para o objetivo 

da Parte 6 – Atividade 1, que será apresentada na sequência. 

 

                                                           
42

 Os vídeos fazem parte do material do Novo Telecurso – Ensino Fundamental, disponibilizado na internet nos 

seguintes endereços: 1) O Teorema de Pitágoras: http://www.youtube.com/watch?v=Pxs0pnWLJu8 e 2) 

Aplicações do Teorema de Pitágoras:  http://www.youtube.com/watch?v=lNazCZw0FtU. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Pxs0pnWLJu8
http://www.youtube.com/watch?v=lNazCZw0FtU
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Figura 39: Alunos durante a exibição dos vídeos  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 O meu interesse era que, durante a exibição dos vídeos, eu pudesse fazer interrupções 

para discussão de alguns pontos que não estivessem claros, com a intenção de reforçar o 

resultado que justificava as atividades desta pesquisa. Mas, em função da limitação do 

tempo,
43

 essa intervenção ficou impossibilitada, e os vídeos foram apresentados de forma 

contínua.  

 No final da exibição, perguntei aos alunos o que eles acharam do vídeo, e eles 

disseram que tinham gostado e que ele trazia o que nós já havíamos trabalhado. Argumentei 

que o interesse era mesmo esse, o de rever alguns conceitos para que eles pudessem fazer as 

atividades seguintes. 

  Acredito que, se a Parte 6 – Atividade 1 tivesse sido realizada logo após a 

apresentação dos vídeos, os alunos apresentariam mais facilidade na compreensão do que 

estava sendo proposto. Para essa atividade, os alunos estavam em grupos, mas entregaram as 

atividades individualmente. 

 O objetivo dessa Parte 6 – Atividade 1 foi fazer a transição do conceito geométrico do 

Teorema de Pitágoras para a representação puramente algébrica. Para isso, foi feita a opção 

por uma sequência de atividades que se iniciavam com o conceito de área, até chegar em 

atividades para aplicação direta do Teorema, sem a necessidade de recorrer aos quadrados 

propriamente ditos. Na sequência, há um quadro-resumo da atividade, apresentando apenas 

um item de cada questão, os demais não apresentados se diferenciavam apenas 

numericamente. 

                                                           
43

 Diferentemente do previsto, neste dia os alunos precisavam de metade do encontro pra realizar uma avaliação 

feita pela Secretaria de Educação Municipal. 
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1) As figuras abaixo mostram um TRIÂNGULO RETÂNGULO e três quadrados 

construídos sobre seus lados.  São dadas as medidas das áreas de dois  quadrados, 

encontre a área do terceiro quadrado. 

a) Área: ______________________________ 

 

2) Na figura abaixo são dados quadrados e a medida de seus lados, determine a área 

desses quadrados: 

Lado: 2 cm       Área: _____________ 

3) Calcule a medida dos lados dos quadrados sendo conhecida sua 

área LADO:_____________ 
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4)Determine a medida dos lados do triângulo retângulo 

abaixo: LADO AC:______ 

            LADO AB:_________            

            LADO BC: __________ 

5)Agora, são dados triângulos retângulos com a medida de dois de seus lados. Determine 

a medida do terceiro lado. 

a) 

 

 

Quadro 13: Parte 6- Atividade 1  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 O objetivo da questão 1 foi fazer com que os alunos utilizassem o Teorema de 

Pitágoras, a partir do conceito geométrico anteriormente trabalhado; o objetivo das questões 2 

e 3 era fazer com que os alunos relacionassem a medida da área de um quadrado e seu lado: 

dado o lado, encontrar a área e, dado a área, obter o lado e o objetivo da questão 4 era que os 

alunos percebessem que, conhecidas as áreas dos quadrados sobre os lados de um triângulo, 

seus lados estavam automaticamente conhecidos. 

 A questão 5, última questão da atividade, não apresentava a construção dos quadrados 

sobre os lados do triângulo para que os alunos pudessem, nesse momento, utilizar a relação 

algébrica do Teorema de Pitágoras.  
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A relação estava escrita no quadro-negro, pois havia retomado o teorema antes da 

atividade iniciar. Mas, mesmo assim, os alunos apresentaram resistência ao utilizá-la. Alguns 

problemas observados foram: dificuldade com a operação de potenciação, dificuldade de 

encontrar a operação inversa da potenciação; dificuldade na manipulação da equação e 

dificuldade no momento da substituição dos dados do problema, não identificando o que é 

cateto e hipotenusa.  

 Essas dificuldades aparecem nos registros escritos e nos diálogos dos alunos. 

 

 

Figura 40: Registro da aluna Stefánie-Parte 6-Atividade 1-Questão 5b  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

 Observa-se, nesse registro, a dificuldade na manipulação da equação, que pode ser 

observada pela sequência de igualdades utilizada de maneira incorreta, e também na possível 

dúvida em relação à operação inversa, impossibilitando a determinação do valor de x.  

O diálogo que se segue mostra a dificuldade do aluno Rodolfo com a operação de 

potenciação. Ele confundiu a operação de potenciação com a operação de duplicar o número. 

 

Pollyanna: Quem é a hipotenusa na letra a? (Falando sobre o item a da questão 5) 

Rodolfo: É o maior, num é? 

Pollyanna: Sim... 

(Resolvendo a letra a após a explicação da professora!) 

Rodolfo: Então é x.....é igual a 3  mais 4. 

Luís: É 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado....ô P!!! (Chamando a pesquisadora novamente) 

Rodolfo: Então aqui é 6 e aqui é 8. (Confundindo a potenciação com o dobro) 

Luís: Não! Aqui é 9 e aqui é 16! 

Aqui é 9 e aqui é 16...dá 25...eu acho! 

Rodolfo: Deixa eu ver....(contando no dedo) é 25 mesmo! 
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Pollyanna:  Então x ao quadrado tá dando 25.. 

Rodolfo: Então é 25 ao quadrado! 

Excerto 20- Transcrição da Parte 6- Atividade 1 do grupo B 

 

 

 Nesse momento, o aluno Rodolfo se confunde na resolução da equação x² = 25 e, 

percebendo essa situação, iniciei uma discussão com o grupo, a fim de retomar com eles a 

operação inversa da potenciação. 

 

Rodolfo: Então é 25 ao quadrado! 

Pollyanna: Não! Qual é a operação inversa de elevar ao quadrado? 

Luís: Invés de multiplicar vai dividir. 

Pollyanna: Ele não tá multiplicando...está elevando ao quadrado. 

(Nesse momento, a pesquisadora conversa com os alunos e relembra as operações inversas 

da adição e da multiplicação, e questiona a operação inversa da potenciação, mas os alunos 

não se lembram). 

Pollyanna: E o contrário de elevar ao quadrado? É a raiz quadrada! 

Rodolfo: Raiz quadrada! É! Ahhh...então  x é raiz de 25...que é 5! 

Excerto 21- Transcrição da Parte 6- Atividade 1 do grupo B 

 

Alguns minutos depois, o aluno Rodolfo volta a se confundir com a operação de 

potenciação e pede ajuda a seu colega Luís, ele pergunta: 

 “15 vezes 15 é 30, num é Luís?”.  

O diálogo na sequência mostra o aluno Rodolfo confundindo o valor da hipotenusa no 

triângulo retângulo, o que é um erro comum, pois os alunos ficam presos, muitas vezes, só à 

ideia da hipotenusa como o maior lado do triângulo. Os alunos estão resolvendo o item d da 

questão 5. 
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Figura 41: Questão 5 letra d  

Fonte: Dados da professora-pesquisadora 

 

Rodolfo: é mais meu querido! 

Luiz: num é não meu queridooo! Essa aqui é a hipotenusa! 

Rodolfo: Mas por que, se 12 é maior? O 12 tem que estar na frente! 

Luis: A hipotenusa é essa aqui...por que ta por cima do ângulo de 90 graus. 

Excerto 22- Transcrição da Parte 6- Atividade 1 do grupo B 

 

 Rodolfo se confundiu, achando que o lado de medida 12 era a hipotenusa por ser o 

maior valor numérico apresentado na figura, mas Luís o explicou que a hipotenusa está 

sempre oposta ao ângulo de 90 graus, o que no caso era a medida desconhecida. 

Outra resolução interessante foi feita por Dária. Apesar da indicação de utilizar o 

teorema na forma algébrica, a aluna recorreu à ideia geométrica apresentada nas aulas 

anteriores. Ela calculou o quadrado da hipotenusa e o quadrado do cateto, possivelmente 

associando esse fato aos quadrados que ela visualizava sobre esses lados e, na sequência, 

calculou a diferença, obtendo a área do quadrado sobre o outro cateto, o que permitiu que ela 

obtivesse 8 centímetros como medida do lado. Um exemplo da resolução feita por ela é 

apresentado abaixo. 
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Figura 42: Resolução da aluna Dária- Parte 6-Atividade 1-Questão 5c  

De forma geral, os alunos conseguiram aplicar o Teorema de Pitágoras, com destaque 

para o grupo C que, em geral, ficava disperso em função dos jogos quando estava com acesso 

à internet e, nesse caso, ficou durante toda a atividade requerendo ajuda em vários momentos. 

Foi interessante observar a satisfação desses alunos em compreender o que estavam fazendo.  

A partir das observações realizadas durante essa atividade pudemos perceber a 

relevância de todo o processo desenvolvido com os alunos ao longo dos encontros. Pudemos 

perceber uma mudança dos alunos em relação a autonomia para trabalhar com o software,  

uma crescente atitude de colaboração com os membros do grupo, e especialmente a 

construção de diversos conhecimentos matemáticos possibilitados dentro desse contexto por 

meio do diálogo. 
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CAPÍTULO 6: ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Neste capítulo, os dados da pesquisa, que foram apresentados no capítulo 5, serão 

analisados à luz da literatura estudada, buscando uma análise complementar àquela feita 

anteriormente. Algumas pesquisas da revisão de literatura, bem como o referencial teórico 

adotado, serão retomadas, buscando uma integração dos resultados com as características que 

foram manifestadas pelos dados, em algumas situações. 

Apresentamos como a produção de conhecimento se caracterizou num ambiente de 

aprendizagem construído no contexto do programa UCA, pois nesta pesquisa indagamos: 

 

Qual o papel das tecnologias digitais em um coletivo de seres-humanos-com-

mídias na produção de conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras? 

 

Neste capítulo vamos apresentar indícios como resposta, a partir dos dados, de 

situações em que essa produção de conhecimento ocorreu, a partir da ênfase dada pelos 

objetivos específicos, determinados para esta pesquisa, que foram de identificar o papel do 

software, dos diálogos e do ProUCA para a produção de conhecimentos sobre o Teorema de 

Pitágoras. 

Ao mencionarmos a produção de conhecimento acerca do Teorema de Pitágoras, 

estamos considerando também a produção de conhecimentos relacionados a ele, tais como a 

classificação dos ângulos, classificação dos triângulos quanto aos ângulos, o conceito de área, 

entre outros. 

6.1  Delimitando os eixos de análise 

 

Com o foco na nossa pergunta norteadora de pesquisa, buscamos situações que 

emergiram durante a coleta de dados para respondê-la. Essas situações surgiram pelo fato dos 

alunos, em grupo, estarem envolvidos em um ambiente em que as características relacionadas 

às tecnologias digitais possibilitaram a produção de conhecimento, como, por exemplo, pela 

visualização e experimentação possibilitada pelo software GeoGebra.  

Acreditamos, assim como Borba e Villarreal (2005) que a unidade básica de 

conhecimento é formada por humanos e mídias, trabalhando juntos. Durante nossas 

atividades, os alunos trabalharam em grupo, possibilitando o diálogo, a partir da relação entre 
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eles, juntamente ao recurso do GeoGebra e do lápis e papel. A visualização teve destaque 

importante, durante a realização da proposta, possibilitando diálogos entre os alunos, durante 

os quais conhecimentos foram construídos.  

  Mais especificamente, assumimos para o nosso trabalho o construto teórico dos seres-

humanos-com-mídias de Borba e Villarreal (2005) e assim, como acredita Alro e Skovsmose 

(2010) “seres humanos” é tratado no plural, pois é importante se considerar a aprendizagem 

como um processo de interação entre várias pessoas, pressupondo comunicação e diálogo.  

 Segundo Alro e Skovsmose (2010), relacionar o diálogo com a aprendizagem 

pressupõe caracterizá-lo em termos de elementos ideais, os quais eles elencaram como sendo: 

realizar uma investigação, correr riscos e promover a igualdade. 

Essa proposta de diálogo apresentada por Alro e Skovsmose (2010) se difere da 

comunicação da escola tradicional
44

, que favorece um padrão de comunicação, no qual os 

alunos estão em busca de responder aquilo que o professor quer escutar, ou seja, “adivinhar o 

que o professor tem em mente” (p.36). Dessa forma, em geral, o professor faz uma pergunta, 

sabendo de antemão a resposta para esta, cabendo aos alunos adivinhá-la.  

 A situação que se segue expressa claramente essa ansiedade do aluno Luís, tentando 

responder aquilo que o professor queria ouvir, caracterizando o chamado padrão de 

comunicação sanduíche, apresentado por Alro e Skovsmose (2010). 

 

Marco: Aqui só perguntou a medida do lado...esse é o que? (Luís: b) e esse é ? (Luís: c) 

Esse pedacinho aqui é b....e esse aqui também é b e esse c...juntou os dois dá o que? 

Luís: b vezes c... 

Marco: Não ,juntar! 

Luís: Dá ao quadrado! 

Marco: Você juntou esse pedaço com esse...que conta que você faz pra juntar? Como que 

você indica isso? Que conta que você faz pra saber o total? 

Luís: Multiplicação...nãoooooo..é soma! 

Marco: Então é o que? 

Luís: b mais c. 

                                                           
44

 Segundo Alro e Skovsmose (2010), o ensino de matemática tradicional é caracterizado pela organização da 

sala de aula: o professor apresenta as ideias ou técnicas matemáticas, em geral em conformidade com um livro 

didático. Em seguida, os alunos fazem exercícios que, posteriormente, serão conferidos pelo professor. E o “Para 

Casa” são exercícios do livro.  
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Excerto 23- Transcrição da Parte 4- Atividade 3 do grupo B 

 

Percebemos fortemente essa característica arraigada em nossos alunos, durante a 

realização da proposta de ensino. Durante a realização das atividades da terceira parte, foi 

possível notar que os alunos se sentiram mais livres e tiveram a iniciativa de fazer 

questionamentos que não estavam vinculados diretamente a uma resposta ao professor. 

Quando o aluno José apresenta sua dúvida a respeito do triângulo retângulo, conforme excerto 

8, e a aluna Dária questiona a construção do triângulo retângulo, conforme excerto 11, 

acreditamos estar diante de questionamentos sinceros desse alunos, livres do objetivo de 

atender à vontade do professor.  

Diferentemente, na quarta parte, em que optamos por um roteiro mais fechado, que 

conduzisse o aluno por observações que julgamos importantes, percebemos que eles 

buscavam, com certa ansiedade, dar respostas, tais como a apresentada no excerto 23, sem 

pensar muito no que estavam dizendo, possivelmente com interesse na adivinhação. E uma 

justificativa para essa diferença pode ser a apresentada por Alro e Skovsmose (2010) quando 

afirmam que as interações dos alunos, numa aula de investigação, são potencialmente mais 

ricas do que numa aula com tarefas mais estruturadas.  

 Dessa forma, queremos aprofundar essas situações que surgiram no decorrer de todo o 

processo, desde a elaboração das atividades até o final da coleta de dados e que estão 

presentes na descrição apresentada. Buscaremos compreender de que forma o conhecimento 

acerca do Teorema foi produzido no coletivo seres-humanos-com-mídias. Identificamos três 

diferentes aspectos desse coletivo e buscaremos, em nossos dados, evidências do papel de 

cada um deles na produção do conhecimento: o laptop do UCA, o software com foco na 

visualização e experimentação e o diálogo. Assim, organizamos a análise segundo os eixos 

que se seguem.  

6.1.1  O Laptop do UCA e a produção de conhecimento 

 

 Neste eixo de análise, buscamos identificar a influência do laptop do UCA no 

desenvolvimento das atividades propostas, possibilitando assim a produção de conhecimentos 

pelos alunos.  

Para essa análise, baseamo-nos em Borba (2001), ao afirmar que, para se analisar qual 

a influência que determinado ator tecnológico desempenhou no que é comunicado entre 

alunos e professores, deve-se tentar identificar o que aquele ator possibilitou e que outro não 
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teria possibilitado, o que ele denomina “procedimento negativo”. Então, não pretendemos, 

nessa análise, indicar que o laptop do UCA é “melhor” ou “pior” que outra mídia, queremos 

apenas ressaltar o papel exercido por ele no desenvolvimento da nossa proposta. 

O fato de ter à disposição, na escola, laptops para todos os alunos possibilitou que eles 

fossem utilizados nos diversos encontros realizados nesta pesquisa, sem comprometer o 

desenvolvimento das atividades de outros professores que tivessem interesse em utilizar o 

computador no mesmo dia e horário. A principal vantagem foi a de poder ter certa 

flexibilidade no número de encontros, em função do desenvolvimento das atividades, como, 

por exemplo, na primeira parte em que foi necessária uma segunda aula para sua finalização. 

Outra vantagem do laptop pessoal foi a de oferecer aos alunos a possibilidade de 

retomar arquivos salvos na máquina sempre que julgassem necessário. Em computadores 

compartilhados com muitos alunos, como nos casos dos laboratórios de informática, é 

inviável manter salvos diversos arquivos dos diferentes alunos que os utilizam. 

 Com o laptop pessoal, o aluno pode experimentar, por si mesmo, as possibilidades 

oferecidas pelo software ou programa em uso e nossa proposta possibilitou isso.  Assim, se 

por um lado o laptop permitiu a experimentação respeitando o tempo de cada aluno, por outro 

favoreceu o individualismo destes, que não se preocuparam muitas vezes em discutir com os 

colegas a atividade que estava sendo realizada. Assim, a partir dessa constatação, buscamos 

algumas estratégias para que essa discussão fosse potencializada, como apresentado no 

capítulo 5. 

A tela do laptop do ProUCA é pequena, tendo apenas sete polegadas, o que dificultou 

a manipulação de figuras grandes, levando os alunos a ter certa dificuldade em administrar 

essa situação. E isso fez com que, na atividade 1 da quinta parte, na qual experimentavam a 

construção de polígonos regulares sobre os lados do triângulo, os alunos tivessem que se 

limitar a experimentar a construção de polígonos com no máximo sete lados, pois do contrário 

a visualização na tela ficava comprometida. 

Um problema recorrente durante os encontros foi o travamento das máquinas, algumas 

delas não chegaram a ligar. Como a memória dessas máquinas é muito pequena, pouca 

quantidade de arquivos salvos
45

 compromete seu funcionamento. E justamente por isso, não 

foi possível salvar o programa GeoGebra nelas, para que ele não impossibilitasse outras 

atividades que viessem a ser realizadas com estes alunos. Sendo assim, a versão online do 

GeoGebra foi a mais adequada, o que foi possível graças à internet wireless disponibilizada 

                                                           
45

 Arquivos grandes do tipo música ou foto e que os alunos tinham o hábito de salvar em suas máquinas. 
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pelo programa na escola.  A desvantagem nesse aspecto era com relação à demora para se 

baixar o programa GeoGebra, em função da lentidão da máquina e da internet, o que deixava 

os alunos um pouco desmotivados. 

A relação afetiva dos alunos com as máquinas também era interessante, eles se 

referiam e elas como “uquinha”. O fato deles poderem customizar o laptop, permitia uma 

identificação maior entre eles e esse objeto. Talvez, por isso, durante a realização das 

atividades, percebíamos o sentimento de frustração dos alunos quando suas máquinas 

precisavam ser trocadas, o que aconteceu muitas vezes, como pode ser visto no excerto que se 

segue. 

 

Ana: Ah não! Não começa a travar não! 

Pollyanna: O seu tá “pensando” né, Gabriel? 

Gabriel:  É...tá vai num vai...vai num vai! 

Pollyanna: Não, impossível! Seu computador foi trocado... lembra que ele tava com 

problema? 

Gabriel: É, mais num vai não! Ele num vai...tô te falando...já tentei 30 vezes. 

[os alunos ficam brincando sobre o que vão fazer se o uca não abrir, tipo jogá-lo fora, entre 

outras coisas] 

[tempo depois] 

Ana: Travou!!! 

[tempo depois] 

Stefanie: nossa...o trem num vai, meu! 

Ana: Deu certo...olha lá! 

[tempo depois] 

Marco: é Gabriel...hoje o seu tá que tá... 

Gabriel: Eu dei sorte hoje de novo véi! É a segunda vez que eu dou sorte de novo...o outro 

computador num pegou não... 

Excerto 24- Transcrição da Parte 4- Atividade 3 do grupo D 
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Dessa forma, a partir desses aspectos apontados em relação ao uso dos laptops do 

UCA, em sala de aula, podemos afirmar que o programa UCA, por meio dos laptops e da 

internet disponibilizada, ofereceu uma estrutura favorável à criação de um ambiente com 

possibilidades de produção de conhecimentos.  

É importante salientar que os laptops funcionaram como um laboratório em sala de 

aula, tendo em vista que os alunos tinham acesso às máquinas apenas nos momentos das 

atividades, o que contraria o principal objetivo do programa UCA que afirma que o aluno 

deve ter o laptop em mãos no momento em que dele necessitar. Mas mesmo nesse formato, 

reconhecemos que os laptops possibilitaram a realização de toda a proposta de ensino, 

permitindo que se evidenciassem as construções de conhecimentos que serão destacados na 

sequência.  

 

6.1.2 Os recursos do software e a produção de conhecimentos 

 

 Um ponto chave para a produção de conhecimentos pelos alunos foi a visualização. 

Segundo Guzmán (2002), a visualização matemática consiste, basicamente, na atenção 

dedicada às possibilidades da representação concreta dos objetos, que estão sendo 

manipulados, para se ter uma abordagem das relações abstratas de forma mais eficiente. 

Afirma, ainda, que a visualização é um aspecto muito importante da matemática, levando-se 

em consideração o significado da própria atividade matemática e a estrutura da mente 

humana. Segundo esse autor, a visualização não consiste na visão imediata de uma relação e 

sim na interpretação que é possível, a partir da contemplação de uma situação. 

 Assim como abordamos no capítulo 3, nos últimos anos, tem-se notado uma atitude 

mais flexível com relação à visualização em sala de aula, com diversas pesquisas, tentando 

explorar esse aspecto, principalmente associados ao uso da informática.  

 Com o advento do computador, surgiram diversos programas com capacidade de 

interação em diversos campos da matemática e que possibilitou profundas transformações na 

maneira de fazer pesquisa, de ensinar e aprender matemática. Os softwares de geometria 

dinâmica são um desses exemplos, em especial o GeoGebra.  

Muitas vezes, um desenho a mão livre é suficiente para a compreensão de um 

conceito, sendo que o desenho é apenas uma ferramenta auxiliar, podendo colaborar com a 

melhora na compreensão do objeto em questão. Mas, em se tratando de vários objetos, nos 

quais se faz importante a percepção da alteração de vários de seus elementos, a utilização de 
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desenhos no quadro-negro ou no papel não contemplaria todo o recurso que um software de 

geometria dinâmica oferece (GRAVINA, 1996).  No caso da nossa pesquisa, buscamos 

possibilitar a experimentação, ou seja, o aluno mexia no objeto e no mesmo instante 

observava essa alteração. 

Outro recurso importante do GeoGebra é a possibilidade de obtenção de valores 

numéricos referentes às figuras geométricas construídas como, por exemplo, as medidas dos 

segmentos que compõem os lados ou as áreas das figuras. No caso da nossa proposta, foi 

fundamental não apenas a visualização da figura em si, como também os valores das áreas 

correspondentes. 

Associar a manipulação dinâmica e a obtenção dos valores numéricos das áreas, nas 

nossas atividades, deu aos alunos a possibilidade de alterar a posição do vértice de um 

triângulo e observar as transformações dos ângulos, das medidas dos lados, dos valores 

numéricos referentes às áreas dos quadrados construídos sobre os lados do triângulo. Com 

isso, em um curto espaço de tempo, obtivemos uma grande quantidade de valores numéricos 

das áreas dos quadrados construídos para triângulos acutângulos, retângulos e obtusângulos, e 

pudemos estimular os estudantes a observar as relações. Uma experimentação como essa não 

seria possível sem os recursos do GeoGebra mencionados.   

Na verdade, como afirma Guzmán (2002), até seria possível levar o aluno a visualizar, 

no papel, situação parecida com a colocada anteriormente. Entretanto, para isso, seriam 

necessários diversos desenhos, tentando identificar as transformações que se dão, passo a 

passo, a partir da modificação de um dos elementos da figura. Além disso, teriam que ser 

feitas as medidas dos lados e os cálculos das áreas dos quadrados construídos sobre eles. 

Coletivos diferentes podem possibilitar conhecimentos diferentes. Acreditamos que as figuras 

no papel provavelmente produziriam efeitos diferentes do que as figuras em movimento, 

possíveis de serem observadas com os recursos do software. Modificar a figura no software 

de geometria dinâmica nos parece significativamente diferente de desenhar várias figuras. 

Modificar no software pode levar a conjecturas do tipo: o que acontece com as áreas dos 

quadrados, construídos sobre os lados, quando mudamos os ângulos e, consequentemente, o 

tipo de triângulo? Isso nos parece não ser facilitado com a observação de diferentes figuras de 

modo estático.  

Outro recurso de visualização que utilizamos foi a manipulação das figuras compondo 

áreas para as verificações geométricas do teorema. Os estudantes puderam experimentar 

diferentes posições das figuras transladando, rotacionando, fazendo movimentos com elas, 

compondo outras figuras, como se fossem um “quebra-cabeças’. Nesse caso, pode-se pensar  
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sobre qual seria o ganho de se fazer esse tipo de manipulação com o software ou com figuras 

construídas, por exemplo, em papel, e recortadas. Não temos como afirmar que o 

conhecimento produzido no coletivo seres-humanos-com-GeoGebra foi qualitativamente 

diferente daquele que poderia ser produzido em um coletivo seres-humanos-com-figuras-

recortadas. Parece-nos que, para as gerações atuais, o ambiente informatizado exerce maior 

atração que outros ambientes, como o do “quebra-cabeças”. Mas é claro que isso merece ser 

investigado. Não temos conhecimento de investigações semelhantes, por exemplo, com o 

Tangram, o que poderíamos entender como um contexto análogo. 

Assim, acreditamos que a visualização e a experimentação, associadas às 

possibilidades de manipulação, foram características oferecidas pelo GeoGebra que tiveram 

grande influência na forma como foi produzido o conhecimento acerca do Teorema, nos 

coletivos construídos. 

No caso das construções de outras figuras, como os polígonos regulares ou outras 

figuras quaisquer sobre os lados do triângulo, o GeoGebra teve papel decisivo. Somos levados 

a crer que os processos de construção geométrica são necessários, bem como o tempo 

despendido para essas construções, utilizando a mídia lápis e papel, inviabilizariam a 

atividade, uma vez que tirariam o foco da atenção dos alunos dos aspectos a serem 

observados. Além disso, os processos de cálculos de áreas desses polígonos também teriam 

que ser trabalhados.  

Destacamos, portanto, o papel da visualização nas atividades que desenvolvemos. Mas 

Guzmán (2002) alerta para o uso incorreto da visualização que podem levar a erros, por 

exemplo, quando se concebe uma relação a partir de uma figura que não condiz com o real. 

Segundo ele, em alguns casos, a situação visual nos leva a aceitar certas relações que parecem 

tão óbvias que não sentimos a necessidade de justificar mais rigorosamente. Gravina (1996) 

também corrobora dessa ideia quando afirma que  

 

Se por um lado o desenho é um suporte concreto de expressão e 

entendimento do objeto geométrico, por outro lado, pode ser um obstáculo a 

esse entendimento. E isto por que guarda características particulares que não 

pertencem ao conjunto das condições geométricas que definem o objeto. 

(p.3) 

 

Mas, ainda assim, Guzmán (2002) defende que esse aspecto não invalida a 

visualização, tendo em vista que até as técnicas mais formais estão sujeitas a erros e a 

explicações incompletas. O que é necessário é reconhecer as limitações de cada abordagem e 
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estar cientes de estratégias para evitar a incorporação de possíveis erros de conceitos pelos 

alunos. 

Nesta pesquisa, encontramos uma situação, na qual os alunos poderiam ter 

conjecturado erroneamente sobre a relação das áreas dos quadrados construídos sobre o lado 

de um triângulo retângulo.  Mas, muito pelo contrário, essa situação possibilitou a produção 

de conhecimento acerca do Teorema de Pitágoras e da ideia de arredondamento. 

Nessa discussão, o aluno José busca um padrão para uma relação entre áreas dos 

quadrados construídos sobre os lados de um triângulo retângulo, mas esse padrão não parecia 

se estabelecer, pois ele tinha respostas diferentes para a mesma situação do triângulo 

retângulo. Nessa situação, conforme excerto 8,  o aluno José questiona: 

 

José: Quando é retângulo...ali num tá igual não ó! 

 [falando com a pesquisadora sobre o exemplo que estava no quadro. Em uma situação, a soma das 

áreas sobre os catetos era igual a da hipotenusa, e em outra estava dando maior] 

 

Diante desse questionamento, foi perguntado para a turma sobre o que era possível 

afirmar para o caso do triângulo retângulo e sobre o que poderia estar acontecendo para as 

situações serem apresentadas de formas distintas. Segundo Borba e Penteado (2001), as 

conjecturas surgem com frequência em aulas utilizando tecnologias, como o computador ou 

as calculadoras, e que, se debatidas com a classe, podem levar a descobertas.  

  

Pesquisadora: A minha pergunta é: se o triângulo for retângulo você vai poder afirmar que a maior 

área é sempre igual à soma das outras duas áreas? 

 

 Neste momento os alunos se sentiram convidados a pensar sobre o que poderia estar 

acontecendo e após algumas outras intervenções, a aluna Dária apresenta o seguinte 

argumento. 

 

Dária: É porque não é 90 graus exato! Pode ser 90 graus e meio...pode ser por isso! 

 

Essa discussão nos leva a um momento importante sobre o uso do software GeoGebra. 

O recurso de animação do software permitiu que a imagem fosse manipulada de forma 

dinâmica e, com isso, foi possível levantar o questionamento sobre a medida exata do ângulo 

aparentemente reto. A partir desse momento, surgiu a necessidade de discussão referente ao 
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arredondamento feito pelo software e, assim, atividades sobre a função das casas decimais 

para melhor aproximação foram discutidas com os alunos e eles puderam experimentar, no 

software, qual era a medida do ângulo que eles haviam construído com uma, duas e mais 

casas decimais, pois o software oferece esse recurso. 

Após a indicação de utilizar o menu do software para apresentar mais casas decimais 

para a medida do ângulo aparentemente reto, o aluno Gustavo se mostra surpreso com o valor 

obtido, conforme excerto 9. 

 

Gustavo: hammmm...doidão aê! 

Pesquisadora: E agora, quanto que tá seu ângulo de 90? 

Gustavo: 89,98! 

 Nesse momento, muitos alunos se mostraram surpresos com os valores encontrados 

para os ângulos. De repente, o ângulo que era reto deixou de ser! Então, de forma geral, os 

alunos conseguiram identificar que aqueles triângulos, construídos por eles para serem 

retângulos, eram na verdade acutângulos ou obtusângulos, o que justificava a incoerência 

entre os resultados das áreas observadas pelo aluno José. 

 O GeoGebra possibilita o tratamento de “desenhos em movimento”, fazendo com que 

seja possível modificar a representação física do objeto, mantendo as reais propriedades 

geométricas da construção. Dessa forma, poderíamos construir um triângulo retângulo em que 

fosse possível a movimentação em seus vértices, mas que mantivesse sua característica 

principal: ser retângulo. Como já foi mencionado no capítulo 4, optamos por oferecer aos 

alunos algumas construções feitas previamente para poder manter certas características 

geométricas, que não deveriam ser modificadas, mesmo com a manipulação de elementos da 

figura. Assim, logo após essa discussão sobre arredondamento, construímos triângulos 

retângulos nos laptops dos alunos com o auxílio do GeoGebra, para continuar a exploração 

sobre as relações entre as áreas construídas sobre os lados dos triângulos retângulos, sem 

incorrer em erros de arredondamento na medida do ângulo reto. 

 Não era interesse discutir com os alunos quais as estratégias utilizadas na construção 

para se garantir um ângulo reto. Contudo, a aluna Dária se mostrou curiosa em relação a esse 

fato. A aluna questiona, conforme excerto 11. 

 

Dária: como você conseguiu o ângulo exato de 90 graus? 
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Pesquisadora: como que eu consegui? Eu não vou te responder isso porque seria ótimo você 

descobrir como eu consegui... 

 

 Nesse momento, o professor regente da turma e eu estávamos construindo os 

triângulos nos laptops dos alunos. E não dei atenção suficiente ao questionamento dessa 

aluna. Mas ela não desistiu e, a todo momento, aproximava-se para fazer algum 

questionamento a respeito da construção. Até que, a partir da observação da construção que 

estava sendo realizada, ela diz: 

Dária: Ah... é o círculo que dá interferência nisso aí, o meio círculo dá interferência nisso aí! 

Num dá? 

Pesquisadora: A Dária disse que o meio círculo que se chama semicírculo...tem interferência, 

mas e daí, eu te pergunto? 

Dária: aí eu não sei qual é a interferência. 

 

 A partir desse diálogo, podemos perceber que, mesmo diante de toda a minha falta de 

atenção com a aluna, ela permaneceu curiosa e instigada por fazer essa descoberta; por 

produzir conhecimento. Ela havia percebido que, durante a construção do triângulo retângulo, 

sempre era construído um semicírculo que, ao final da construção, era apagado. E, dessa 

forma, a aluna conseguiu conjecturar que havia uma relação direta entre o semicírculo e o 

ângulo reto, apesar de não conseguir explicar, matematicamente, a justificativa para isso. Essa 

discussão não fazia parte do que havia sido pensado previamente para a atividade e ocorreu no 

momento em que professor regente e professora-pesquisadora estavam empenhados, 

auxiliando os demais alunos, e com isso, a discussão se perdeu. Como afirma Alro e 

Skovsmose (2010, p.38)  

 

Duas formas de comunicação convivem nesse cenário. O professor já 

preparou o assunto e tem certo entendimento do que deseja fazer. Os alunos 

desejam somente esclarecer do que se trata a aula. Assim, a comunicação 

direta do professor confronta-se com a comunicação inquisitiva e circular 

dos alunos.  

 

Após esse momento, não voltamos mais a essa discussão e a aluna não teve a 

oportunidade, pelo menos naquele momento, de consolidar seu conhecimento a respeito do 

procedimento para construção de um ângulo reto. 
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Outro momento em que a visualização ajudou na produção de conhecimento foi com 

relação ao conceito de área. Esse conceito foi trabalhado nas atividades iniciais com o intuito 

de subsidiar as discussões acerca das comprovações do teorema de Pitágoras. Vemos que o 

papel da visualização se evidencia quando o aluno usa as palavras “acima” e “abaixo”, tendo 

em vista a posição da figura que estava na tela do seu laptop, conforme excerto 12. O 

software possibilitou a translação das figuras, e isso permitiu que o aluno visualizasse a 

equivalência que ocorria entre as áreas dos quadrados. Nesse momento, não mais vinculado a 

valores numéricos como a experimentação utilizada nas atividades da terceira parte, mas sim 

associado diretamente à ideia de composição e decomposição das figuras. 

Assim sendo, para indicar o que Perigal utilizou para comprovar a validade do 

teorema, o aluno argumenta que 

 

Luis: Ele ...ele......(Pesquisadora: sobrepôs) os dois quadradinhos por cima do cateto sobre o 

quadrado por baixo da hipotenusa. 

 

 O software GeoGebra permitiu que o aluno visualizasse a sobreposição de partes da 

figura, trabalhando intuitivamente a ideia de composição e decomposição de áreas de figuras 

planas. Nessa situação, o aluno pode experimentar essa decomposição dinamicamente e 

perceber a correspondência entre as áreas dos quadrados. 

 Em todas as situações apresentadas anteriormente, é possível identificar a produção de 

conhecimento dos alunos, auxiliada pela visualização, experimentação e características 

próprias do software. Algumas situações em sala embasam essa ideia de que o conhecimento, 

para ser construído, é precedido da interação humana e não humana – no nosso caso, a 

informática, por meio do GeoGebra.  

Conforme afirma Tikhomirov (1981), os psicólogos acreditam que a “ferramenta”, 

aqui no caso o GeoGebra, é um componente importante da atividade humana, pois essa a 

transforma.  No excerto 25, referente à atividade 2 da quinta parte que visava à generalização 

do Teorema de Pitágoras, fica evidente essa ideia da ferramenta como componente da 

atividade humana, sendo utilizada para produzir conhecimento. Nessa situação, o aluno 

recorre ao software para tentar buscar mais elementos que justifiquem a generalização do 

Teorema de Pitágoras para a situação apresentada.  
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Pesquisadora: você tem que discutir com seu colega e tentar descobrir o que uma figura tem 

que ter para dar certo a relação do teorema de Pitágoras...esse não deu (Rodolfo: não) mas 

seu anterior deu...o que será que aquele lá tem...que esse não tem? 

Luis: formas iguais 

Pesquisadora: isso aí...tenta detalhar mais coisas... 

Rodolfo: formas iguais [indicando que está escrevendo] Peraí que eu vou ter que fazer!!! 

[indicando que está testando mais uma situação no GeoGebra... ele fala :5+6... mostrando 

que está somando as medidas das áreas que apareceram na tela de seu computador] 

Excerto 25- Transcrição da Parte 6- Atividade 1 do grupo B 

 

 Nessa situação, o aluno deveria buscar mais elementos nas figuras para indicar as 

características que poderiam ser observadas nos polígonos para a generalização do Teorema 

de Pitágoras. Sendo assim, ele pausa sua escrita para “fazer”, junto ao software, mais algumas 

experimentações com os polígonos. Assim, para produzir seu conhecimento acerca desse 

problema, ele recorreu ao software, no sentido do que havíamos exposto, de que essa 

produção está sempre vinculada a alguma mídia (BORBA e VILLARREAL, 2005).  

Levy (1999) define as tecnologias da inteligência como sendo a oralidade, informática 

e escrita, e afirma que todas essas são vistas como uma extensão da memória humana. Na 

proposta realizada, vimos situações em que os alunos recorriam à pasta impressa, que 

continha o material utilizado por eles durante a revisão, e que trazia a definição dos tipos de 

ângulos e tipos de triângulos. Na discussão entre os alunos José e Juliana, temos mais uma 

evidência do pensar com as mídias. Nessa situação, num impasse em relação ao real conceito 

de triângulo obtusângulo, o aluno José recorre à pasta que continha as atividades de revisão, 

para conferir a definição em questão. 

 

José: Tá bom....o que que é obtusângulo? [Procurando na pasta] 

Aqui [lendo]...um triângulo é obstusângulo quando possui um ângulo obtuso. 

 

 Sendo assim, podemos inferir, dentre outras avaliações que fazemos de nossa prática, 

que nenhuma mídia substitui a outra, e que cada uma tem suas especificações. A mídia 

escrita, por exemplo, facilitou a relação dos alunos com a pesquisa pelo conceito matemático. 

Acreditamos que essa dúvida poderia ser sanada com o uso do próprio computador, seja por 
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uma pesquisa na internet, ou mesmo com algum arquivo que contivesse essas definições.  

Mas assim como afirma Levy (1993, p. 10): 

 

A sucessão da oralidade, da escrita e da informática como modos 

fundamentais de gestão social do conhecimento não se dá por simples 

substituição, mas antes por complexificação e deslocamento de centros de 

gravidade. O saber oral, e os gêneros de conhecimento fundados sobre a 

escrita ainda existem, é claro, e sem dúvida irão continuar existindo sempre.  

  

 Assim, o diálogo em sala de aula, permitiu aos alunos várias oportunidades de 

produzir conhecimentos e estas serão destacadas na sequência. 

6.1.3  Diálogo e a produção de conhecimentos 

 

 Como já foi exposto nesta pesquisa, no capítulo 2, Alro e Skovsmose (2010) acreditam 

que o construto teórico dos seres-humanos-com-mídias, de Borba e Villarreal, trazem na ideia 

de “seres humanos” o trabalho em conjunto, ou seja, do conhecimento sendo construído por 

um grupo de alunos, a partir das interações. Eles concebem a construção do conhecimento 

como um produto coletivo. 

 Martinho (2007), apoiada nas ideias de Blunk (1998), aponta que o trabalho em grupo 

é importante por ser um espaço que promove e potencializa a verbalização, a criação de 

caminhos próprios, a responsabilidade pela própria aprendizagem e dos colegas e o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar em conjunto. E assim, o trabalho em grupo 

contribui para o desenvolvimento de capacidades comunicativas dos alunos.  

 Nesta pesquisa valorizamos o diálogo, entre aluno-aluno e professor-aluno, assim 

como entendido por Alro e Skovsmose (2010). Esses autores enfatizam que um diálogo é uma 

conversação de investigação, na qual os participantes desejam obter conhecimentos e novas 

experiências, o que se dá numa partilha de perspectivas, e que exige dos alunos uma conversa 

sobre os significados que atribuem a cada conceito ou ação. Afirmam ainda que “a fim de que 

alguém seja capaz de prestar auxílio à outra pessoa, precisa aceitá-la e respeitá-la como 

pessoa (ALRO e SKOVSMOSE, 2010, p. 133).” 

Percebemos, durante a realização das atividades, momentos em que os alunos, por 

meio da interação com seus colegas de grupos e por meio do diálogo, produziram 

conhecimentos acerca de diferentes conceitos matemáticos. Vimos a aluna Dária tomando a 

iniciativa de auxiliar o colega José, em relação ao conceito de triângulo acutângulo, conforme 

excerto 10. 
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Acreditamos que essa iniciativa da aluna foi possível em virtude do bom 

relacionamento entre ela e o colega, ou seja, do respeito e consideração que mantém um pelo 

outro.  E essa é um das qualidades que Alro e Skovsmose (2010) atribuem para o diálogo que 

visam a qualidades de aprendizagem, ou seja, o diálogo “só pode desenrolar-se por meio de 

suas próprias fontes dinâmicas, pelas perspectivas, emoções, intenções, reflexões e ações de 

parceiros em posições as mais igualitárias possíveis.” (p.133, grifo nosso). 

 

Dária: O seu não é um triângulo acutângulo, não!  

José: Por que não? 

Dária: Por que seu ângulo deu 90...agora é! 

[troca de ideias] 

José: Esse tá acutângulo! 

Dária: Tá acutângulo...mas 90 graus e 91 não é acutângulo! 

 

 No diálogo apresentado, o aluno José pôde esclarecer o conceito de triângulo 

acutângulo, a partir do diálogo com sua colega Dária. Martinho (2007) afirma que só 

mediante a prática de trabalho em grupo é que os alunos podem evoluir na tarefa de partilhar 

as suas ideias e “é depois desse estágio [..] que [os alunos] estão preparados para a etapa mais 

complexa que envolve a capacidade de explicar as suas ideias, argumentar e procurar 

convencer os colegas das suas opiniões bem como ouvir e contra-argumentar (p. 30).” Essa 

autora afirma, ainda, que essa evolução se dá pela prática. 

 Alro e Skovsmose (2010) destacam também as condições de respeito que devem ser 

estabelecidas nos ambientes para que os diálogos aconteçam e possam produzir 

conhecimento. Isso também foi possível perceber em nossa proposta. Como exemplo, citamos 

uma situação em que há uma tentativa de diálogo entre Juliana e José que não se estabelece de 

fato pela maneira desrespeitosa com que Juliana fala com ele:  
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Juliana: Vamos para a próxima. 

José: Não 

Juliana: Você é o cara mais mole que já conheci em toda minha vida. 

Excerto 26- Transcrição da Parte 2- Atividade 1 do grupo A 

 É possível perceber que José não se sentia pronto para avançar na atividade, 

provavelmente porque não tinha ainda compreendido o que aquela etapa previa, e Juliana não 

dialoga com ele, buscando essa compreensão. Vale destacar que José é o mesmo aluno que 

dialogou com Dária a respeito dos triângulos acutângulos. Dessa forma, somos levados a crer 

que a falta de respeito determinou o silêncio de José, pois em outra situação em que houve 

respeito ele participou ativamente da discussão. 

Outro elemento do diálogo, considerado por Alro e Skovsmose (2010), diz respeito a 

correr riscos, que pode se associar à crença de que algo inesperado pode sempre acontecer, 

pois um diálogo é algo imprevisível. 

A partir do momento em que, num diálogo, os participantes dividem pensamentos e 

sentimentos, tornando-os abertos à investigação, também os tornam vulneráveis. Assim, Alro 

e Skovsmose (2010) afirmam que “dialogar é arriscado, na medida em que pode mexer com 

sentimentos ruins, bem como causar alegria (p.128).”  

Durante a implementação de nossa proposta, vários imprevistos aconteceram. Um 

deles se refere à curiosidade do aluno José relativamente aos triângulos retângulos que 

estavam no quadro, conforme excerto 8. Naquele momento, o aluno levanta uma questão, que 

faz com que o percurso da aula seja alterado, caracterizando um imprevisto para o encontro. 

Os alunos se sentem inseguros, muitas vezes, de colocar o próprio ponto de vista com 

medo de serem criticados pelos colegas ou mesmo pelo professor, ou seja, eles, comumente, 

evitam o diálogo por reconhecer que pode ser arriscado. Mas José correu riscos! A situação 

colocada por ele, em relação aos triângulos retângulos que estavam expostos no quadro, ao 

invés de deixá-lo de alguma forma constrangido, fez surgir um debate e toda uma discussão a 

partir daí. A aluna Dária criticou, mesmo que por brincadeira, essa atitude do colega que, ao 

invés de se sentir mal, ficou lisonjeado, por ser ele quem gerou toda aquela discussão. Esse 

aspecto pode ser visto no trecho que se segue, conforme excerto 27. 

 

Dária: É pra fazer as 3 perguntas? 

Pollyanna: Não...eu vou lançar uma pergunta antes aí.. 
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José: É!!! 

Dária: Graças a você, tá vendo, seu retardado! 

José: Graças a mim! [com satisfação] 

Excerto 27- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 do grupo A 

 As palavras de Alro e Skovsmose (2010, p. 128) reforçam a satisfação do aluno José. 

Ele afirma que 

[...] arriscar inclui também uma possível euforia experenciada quando, por 

exemplo, uma sugestão se encaixa na visão geral do problema e torna-se 

patente que a sugestão originalmente um mero detalhe na perspectiva do 

próprio autor- veio a desempenhar um papel de grande relevância na 

investigação. 

 

 Carvalho (2009) apresenta ideias que vão de acordo com as assumidas por Alro e 

Skovsmose (2010) e afirma que, quando colocamos os alunos em grupos, eles terão diversas 

oportunidades de trocarem informações e de interagirem, ou seja, de dialogarem. E que isso 

será positivo se os alunos não tiverem medo de errar ou de serem criticados e, assim, possam 

terminar a tarefa com o sentimento de satisfação pelo que realizaram.  

 Vimos esse sentimento de satisfação na aluna Dária quando, finalmente, o aluno José 

consegue construir um triângulo acutângulo, conforme excerto 10. Nesse momento a aluna 

afirma: “Para minha alegria! Ô gloria. Para a nossa alegria! Agora deu acutângulo. 

(Risos)”. 

Outro elemento tido como ideal para o diálogo, segundo Alro e Skovsmose (2010), é o 

aspecto de realizar uma investigação, o que significa “abandonar a comodidade da certeza e 

deixar-se levar pela curiosidade (p. 123)”.  Sendo assim, os participantes do diálogo querem 

obter conhecimentos e novas experiências. 

Para esses autores, expressar uma perspectiva como forma de posicionamento é uma 

dos aspectos da concepção de investigação apontada por eles. Nesse caso, o aluno diz o que 

pensa, não como verdade absoluta, mas como algo que está aberto a discussão e 

questionamentos. Percebemos esse elemento ideal, apontado por Alro e Skovsmose (2010), 

durante a realização de nossa proposta de ensino.  

Na situação considerada, o aluno Rodolfo apresenta sua perspectiva com relação à 

equivalência das áreas das figuras em questão, conforme excerto 14. Nesse momento, ele 

abriu espaço para que o aluno Luís pudesse apresentar uma ideia contrária a que ele havia 

exposto (CARVALHO, 2009).   
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Rodolfo:  (lendo) movendo os triângulos a área da região rosa continua a mesma? Sim, 

porque isso era do tamanho do outro quadrado...pelo amor de deus NE? 

Luis: Não! É maior! 

Tempo.... 

Rodolfo:  É a região rosa Luís, não é a região branca não! A região rosa é essa aqui. 

Luís lendo novamente a questão: qual é a região.... 

Rodolfo: aqui! A mesma coisa, sabe por quê...esse quadrado rosa aqui não aumentou...não 

aumentou nem diminuiu...só tá assim ó! 

[tempo] 

Rodolfo: Eu acho que eles são do mesmo tamanho...vou colocar aqui. 

 

O aluno Rodolfo convida o aluno Luís para uma troca de ideias que, naquele 

momento, poderia ter levado à busca de uma perspectiva única, mas isso não ocorreu. E o 

aluno Rodolfo, confiante na sua justificativa, manteve seu posicionamento. Apontamos esse 

fato como relevante, pois o aluno Luís era tomado pelo seu grupo como a principal referência 

e o fato do aluno Rodolfo manter seu posicionamento, apesar da opinião contrária de Luís, 

mostra muita confiança em si mesmo. 

O diálogo tem também uma função que extrapola a construção de conhecimentos 

puramente acerca de conceitos matemáticos. Percebemos situações em que os alunos tiveram 

a oportunidade de produzir conhecimentos acerca do vocabulário e de conceitos de palavras 

ligadas à matemática ou não. Como afirma Martinho (2007), “quanto mais oportunidades 

forem criadas para que o aluno comunique o que sabe, maior será o seu desenvolvimento, 

quer nos conhecimentos propriamente ditos, quer no próprio vocabulário.” Os exemplos 

abaixo buscaram destacar esse aspecto. No trecho de diálogo que se segue, o aluno Luis 

aparece corrigindo um erro de vocabulário do aluno Rodolfo, conforme excerto 6. 

[Neste momento os alunos estavam construindo um triângulo acutângulo.] 

Rodolfo: maior que 93 num pode não! 

Talita: pode sim... 

Rodolfo: pode oitenta e pouco...se não é opitusângulo.. 
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Luis: num é opitu,,,é obtusângulo. 

 

 Outro exemplo, conforme excerto 16, mostra o aluno Luís com dúvidas na pronúncia e 

na definição do termo congruente, muito empregado no estudo da matemática e, portanto, 

essencial para uma completa compreensão do assunto.  

Luís: O que é congruu...congruu...congruente? [chamando o professor] Professor, se fala 

congruente ou “connnngruente”? 

 A proposta tratou do Teorema de Pitágoras, mas não chegamos a explicar aos alunos a 

definição do termo teorema, na matemática. Durante um momento da realização das 

atividades da terceira parte, a aluna Ana se mostrou curiosa em relação a esse termo – teorema 

– e questionou a professora a respeito, conforme diálogo que se segue. 

Ana: “fessora” o que é teorema? 

Pollyanna: Que teorema? 

Ana: Não, o que que é? 

Pollyanna: Teorema é tipo uma regra... é uma regra...tipo a regra que tá ali no 

quadro.[falando sobre o Teorema de Pitágoras que estava no quadro] Na matemática, tem 

várias coisas, vários resultados, um teorema é uma coisa que você pode demonstrar, tem 

como argumentar para uma pessoa e falar: olha! isso que eu escrevi aqui que chama teorema 

é sempre verdadeiro. Aí eu viro e falo assim, isso aqui é um teorema porque se uma pessoa 

falar que não existe você consegue ir lá e mostrar pra ela que existe, usando coisas da 

própria matemática. Ele não existe simplesmente por que existe... ele pode ser justificado, 

provado, entendeu? 

Excerto 28- Transcrição da Parte 4- Atividade 1 do grupo D 

 As definições de teoremas, corolários e axiomas, por exemplo, não são simples, 

especialmente para alunos do ensino fundamental. Pensando nisso, a resposta dada foi 

pensada de uma forma que pudesse esclarecer para a aluna o que vinha a ser esse termo, sem 

muita formalidade, já buscando dar uma indicação do que seria trabalhado na quarta parte, 

que era justamente as comprovações do Teorema de Pitágoras. 

Em cada um dos eixos descritos nessa análise, buscamos enfatizar a produção de 

conhecimentos relativos ao teorema de Pitágoras e dos conceitos associados a ele por meio do 

diálogo e da visualização proporcionadas pelo software. Olhar a proposta de ensino do ponto 

de vista de cada eixo foi a forma utilizada para a análise detalhada. Porém, sentimos 

necessidade de fazer uma síntese da produção do conhecimento, no que diz respeito ao 
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resultado do teorema em si. Para isso, identificamos etapas dessa produção que retratam o 

caminho percorrido para exploração do conceito.  Essas etapas foram consideradas como 

objetivos a serem atingidos quando elaboramos as atividades. São elas: perceber a relação, 

enunciar o que foi percebido e provar o resultado do Teorema de Pitágoras.  

6.2  Sintetizando as etapas da produção do conhecimento sobre o teorema 

 

 Estamos chamando de perceber a relação o fato dos estudantes perceberem aquilo que 

é específico dos triângulos retângulos, no que diz respeito às áreas dos quadrados construídos 

sobre seus lados, a saber: a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos é igual 

à área do quadrado construído sobre a hipotenusa.  

As atividades da terceira parte buscaram criar momentos em que os alunos pudessem, 

por meio da experimentação e visualização, conjecturar a respeito das relações entre as áreas 

dos quadrados sobre os lados de um triângulo. Para isso, pedimos aos estudantes que 

observassem esses valores para diferentes triângulos construídos por eles por meio da 

manipulação dos vértices de um triângulo qualquer e, posteriormente, de um triângulo 

retângulo por construção.  

Durante esses momentos, diversas situações de produção de conhecimentos 

emergiram, possibilitados pelo uso das tecnologias, em um ambiente dialógico. Algumas 

dessas produções foram enfatizadas anteriormente, por exemplo, o arredondamento feito pelo 

software, o processo para a construção de um triângulo retângulo, entre outras. 

A busca por padrões caracteriza um dos objetivos do ensino da geometria, elencados 

por Fonseca et al. (2011), que é o de pesquisar regularidades. No nosso caso, buscávamos por 

um padrão para cada tipo de triângulo. 

A percepção da relação não foi algo imediato para os estudantes e as atividades, 

inicialmente planejadas, não foram suficientes, tendo que ser complementadas com a 

elaboração posterior de uma planilha pela professora-pesquisadora, em conjunto com os 

alunos. Os diálogos aconteceram, inicialmente, entre os estudantes e, posteriormente, entre 

professora e estudantes.  

 Ao final dessa etapa, caracterizada pelas atividades da terceira parte, vemos que os 

alunos perceberam a regularidade para o caso do triângulo retângulo e, no excerto abaixo, 

vemos a aluna Dária expressando oralmente essa relação, já que foi pedido ao grupo para 

discutir, antes de dar a resposta por escrito. 
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José: Qual a relação entre os três quadrados no retângulo? Nenhum é maior que o outro? 

Dária: Não ... mas é pra escrever a relação entre as áreas dos quadrados. 

 Ahhh...eu já sei,,,,a soma do quadrado maior com o mediano é idêntica com a soma do 

.....[corrigindo] o menor com o mediano é idêntica a soma do maior. 

 

 Expressar-se sobre as relações observadas é o que estamos chamando de enunciar o 

que foi percebido. Após as discussões sobre o que conjecturaram nos grupos, os alunos 

deveriam apresentar a relação por escrito e demonstraram algumas dificuldades para escrever. 

Fizeram isso utilizando a linguagem que julgaram conveniente, nem sempre totalmente 

correta do ponto de vista matemático, porém deixando claro o entendimento que tiveram com 

base na atividade realizada. O grupo A, por exemplo, utilizou os sinais de + para indicar o 

quadrado maior e – para indicar o quadrado menor, numa tentativa de simplificar a escrita da 

relação. Assim, o grupo A enunciou a relação da seguinte forma, conforme figura a seguir. 

 

 

 

 Entendemos que a escrita desses alunos, apesar de não ser uma escrita formal, mostra 

o entendimento da relação expressa pelo Teorema de Pitágoras e, mais que isso, apresenta a 

explicação para sua validade.  

A maior parte dos alunos compreendeu o resultado apontado pelo teorema, tendo em 

vista que três dos quatro grupos escreveram a relação de maneira correta, mesmo que não 

utilizando uma escrita formal. Assim, acreditamos que a relação foi percebida, 

principalmente pelo fato dos alunos terem sido capazes de enunciar, à maneira deles, a 

relação do Teorema de Pitágoras. 

Após esse momento, como foi apresentado no capítulo 5, iniciamos uma discussão 

com os alunos, na tentativa de expressar essa relação, utilizando notação algébrica. Julgamos 

isso importante, pois entendemos que a expressão algébrica do teorema pode simplificar a 

resolução de alguns problemas e também seria assim que os alunos visualizariam nos livros o 
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Teorema de Pitágoras. Para isso, iniciamos um diálogo com os alunos, apresentado no excerto 

que se segue. 

 

 Pollyanna: Vocês num acham que é muito grande escrever esse teorema desse jeito não? 

Toda hora pedir pra falar ou escrever... num tem um jeito mais simplificado de escrever... 

 

Dária: Hipotenusa é igual cateto mais cateto. 

Pollyanna: Vou até escrever isso! [escrever no quadro] Gente, a Dária tá certa? 

Ana : Não! 

Pollyanna: Dária, um detalhe... Hipotenusa é igual a cateto mais cateto?  

Dária: Não,,,o quadrado! A área do quadrado da hipotenusa é igual do quadrado dos dois 

catetos!!![enunciando o teorema] 

Pollyanna: Ah!  O quadrado que tem esse lado né? Sabe fazer área de quadrado? .... Então, a 

gente quer tentar reduzir ainda mais essa escrita... Um quadrado que tem lado a, como faz a 

área? 

Dária: a vezes a! 

Pollyanna:  Todo mundo lembra disso? 

Dária: a vezes a e igual a 2a. ....ou então a². 

Ana: a ²! 

Pollyanna: Quanto é a vezes a? (Ana: a²), é ou não é? 

Pollyanna: Se você tem um quadrado que o lado é hip qual é a área?[nesse momento 

coloquei no triângulo retângulo do quadro lados chamados hip , cat e cat.] 

Dária: hip vezes hip... hip ao quadrado! E o outro cat ao quadrado! 

Pollyanna: Então segundo o que vocês e a Dária falaram fica assim: Hip²= cat² +cat², certo? 

Mas a gente costuma chamar de letrinhas, a, b e c [colocando no triângulo desenhado no 

quadro o a para hipotenusa e b e c nos catetos] como que fica o teorema: 

Dária:  a² igual a b² ,vezes [corrigindo], mais c²! 

Excerto 26- Transcrição da Parte 3- Atividade 1 e 2 do grupo A 
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 Após esse momento, continuei a falar sobre essa relação e dar outros exemplos de 

escritas simplificadas de alguns resultados, tentando justificar a relevância de se trabalhar 

muitas vezes com os resultados matemáticos expressos na forma algébrica.  

 Na quarta parte, trabalhamos atividades que visavam a provar o teorema, a partir da 

equivalência das áreas dos quadrados, tomando como base as ideias de Hanna (1989, 2000) 

que aponta para a relevância das provas que explicam em detrimento das provas que provam, 

para alunos que iniciam seus estudos na matemática.  

Dessa forma, buscamos trabalhar, a partir de três demonstrações distintas, três 

maneiras de comprovar a validade do teorema. E, na nossa concepção adotada, o significado 

da prova do teorema seria justificado a partir do momento em que os alunos percebessem a 

equivalência entre as áreas dos quadrados. 

 A primeira demonstração trabalhada foi a de Perigal e, inicialmente, os alunos 

manipularam o objeto dinamicamente e, pela visualização, puderam perceber que os 

quadrados sobre os catetos se sobrepunham perfeitamente sobre o quadrado sobre a 

hipotenusa. E, ao serem requisitados para explicar por que acreditavam que aquela era uma 

comprovação do teorema, fizeram as seguintes afirmações: 

 

 

Resposta do Grupo B 

 

 

Resposta do Grupo D 

 O grupo D suprime a palavra quadrado quando afirma que “as somas dos catetos 

comparam sobre o tamanho na hipotenusa”, mas pela nossa compreensão, eles conseguiram 
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perceber o procedimento que Perigal fez para comprovar o teorema. Quando os alunos 

utilizam a palavra “comparam” imaginamos que esta seja usada no sentido de “são 

equivalentes”. E assim, acreditamos que os alunos provaram o teorema no sentido de que 

foram capazes de explicar por que o resultado é válido (HANNA, 1989). 

 A atividade 3 da quarta parte buscava mostrar uma comprovação do teorema de 

Pitágoras também associado à equivalência de áreas, mas requeria um manipulação algébrica 

no final, a fim de se obter a relação a² = b² +c². Como explicitado no capítulo 5, os alunos 

demonstraram muitas dúvidas nessa manipulação e a maior parte deixou apenas indicada a 

equivalência entre as áreas da representação trabalhada, como pode ser observado na próxima 

figura.  

 

 

Figura 43:Resposta do Grupo D -Parte 4-Atividade 3 Questão 8 

 

O grupo A conseguiu simplificar essa expressão, mas com a ajuda da pesquisadora, 

que indicou as simplificações possíveis. Na primeira linha da figura que se segue, vemos que 

os alunos estão com dificuldades em resolver o quadrado da soma de b e c, sendo assim me 

aproximei e mostrei a eles a resolução pela propriedade distributiva. 

 

Figura 44:Resolução do grupo A -Parte 4-Atividade 3-Questão 8 
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Após essa intervenção, os alunos foram capazes de simplificar a expressão, obtendo 

assim o Teorema de Pitágoras, conforme a figura 45. 

 

Figura 45: Resolução do grupo A - Parte 4-Atividade 3-Questão 8 

 Durante nossos encontros, observamos que os alunos apresentavam muita dificuldade 

na manipulação algébrica de elementos matemáticos que estão no currículo dos anos 

anteriores ao 9º ano. Esse aspecto acabou limitando o potencial dessa atividade.  

Fonseca et al. (2011) apontam como objetivo do ensino da geometria também o seu 

caráter utilitário, voltado para a capacidade de medir. Associamos esse aspecto à capacidade 

do aluno, a partir da compreensão de um resultado, de ser capaz de utilizá-lo na resolução de 

exercícios numéricos, por exemplo. 

 Sendo assim, a nossa atividade da sexta parte buscou possibilitar ao aluno calcular 

algumas medidas dos lados de um triângulo retângulo, a partir da utilização do Teorema de 

Pitágoras, nesse momento já enunciado e comprovado. 

 Antes dos alunos iniciarem a resolução das questões, revisamos no quadro a relação 

algébrica do teorema de Pitágoras e sugerimos que eles a utilizassem para resolver a atividade 

proposta. 

A aluna Dária não utilizou a forma algébrica para resolver a questão, mas sua 

resolução mostra claramente a compreensão que ela obteve da relação. Ela conseguiu transpor 

o conhecimento para a resolução de um exercício, levando-nos a crer que ela tenha produzido 

conhecimentos efetivos em relação ao teorema. 

A atividade foi realizada com suporte na mídia lápis e papel, e vemos claramente a 

característica da visualização na resolução. Para ressaltar esse aspecto, retomamos a definição 

de visualização apresentada no capítulo 3, e que justifica essa resolução. 
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[A visualização] Abrange a formação ou concepção de uma imagem visual, 

mental (de algo que não se tem ante os olhos no momento). Isso porque, de 

fato, é no exercício de observação de formas geométricas que constituem o 

espaço, e na descrição e comparação de suas diferenças, que as crianças vão 

construindo uma imagem mental, o que lhes possibilitará pensar no objeto na 

sua ausência (FONSECA et al., 2011, p.115). 

 

 Dessa forma, somos levados a crer que o fato da aluna ter pensado na área do 

quadrado, conforme figura 46, apenas mentalmente, foi possível a partir de todo o processo de 

experimentação vivido nas atividades anteriores. E assim, com o auxílio da visualização e 

tendo compreendido o resultado do teorema, a aluna foi capaz de encontrar a solução do 

exercício.  

 Na situação apresentada, inferimos que, primeiramente, a aluna calcula a área dos 

quadrados sobre o cateto e a hipotenusa e, a partir da diferença entre esse valores, encontra a 

área do quadrado sobre o outro cateto, podendo, assim, encontrar a medida de 9 cm para o seu 

lado. 

 

Figura 46:Resolução da aluna Dária-Questão 5-Parte 6-Atividade 1 

 Os outros alunos resolveram a questão como foi indicado, ou seja, pela relação 

algébrica. Mas a maior parte deles apresentou muitas dúvidas, por exemplo, com relação à 

resolução da equação, com a potenciação e a operação inversa. Assim, como exposto no 

capítulo 5, a partir das dúvidas dos alunos, o professor Marco e eu fomos os auxiliando, para 

que os alunos pudessem finalizar as atividades, determinando as medidas requeridas na 

questão. 

Todos os momentos, ao longo dos encontros, levam-nos a crer que o significado do 

teorema foi compreendido, pela maior parte dos alunos. Não podemos afirmar que todos os 

alunos compreenderam todo o processo vivido, mas percebemos que grande parte deles teve a 
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oportunidade de construir conhecimentos, a partir do diálogo com seus colegas, professor e 

professora-pesquisadora. A grande dificuldade apresentada em relação à álgebra não permitiu 

que os alunos tivessem autonomia em muitas das atividades e, de certa forma, limitou o poder 

destas em favorecer todos os aspectos almejados para o trabalho com o teorema. 

 

6.3 Concluindo 

 

 Neste capítulo, retomamos os dados das atividades descritas no capítulo anterior para 

analisá-las, destacando os pontos que consideramos relevantes, de acordo com o referencial 

adotado. 

 Dessa forma, evidenciamos o papel das tecnologias digitais e dos diálogos para a 

produção de conhecimento acerca do Teorema de Pitágoras, num ambiente onde os coletivos 

são formados por seres-humanos-com-mídias (BORBA e VILLARREAL, 2005). 

 Destacamos a relevância do programa UCA, por possibilitar aos alunos uma 

frequência na utilização do laptop que, no contexto de laboratórios de informática, não seria 

possível.  A internet disponibilizada pelo programa possibilitou aos alunos fazer uso do 

software GeoGebra e que, por meio da visualização vinculada à dinamicidade do software, 

permitiu que os alunos fizessem questionamentos que resultaram em ricas discussões 

matemáticas.  As ferramentas do software favoreceram o diálogo entre os alunos, numa 

relação de respeito entre seus participantes, em que os alunos assumiam os riscos que o 

diálogo oferece e, dessa forma, realizavam uma investigação, possibilitando a produção de 

conhecimento.  Assim, somos levados a crer que as tecnologias digitais, aqui descritas, 

possibilitaram um ambiente dialógico em que a produção de conhecimento acerca do 

Teorema de Pitágoras se tornou evidente, a partir da análise dos dados coletados.  

Nas considerações finais, a seguir, daremos uma visão geral do Projeto UCA na 

escola, tendo em vista as premissas estabelecidas pelo projeto, apontadas no capítulo 2, e 

retomaremos a análise dos dados, de forma a responder nossa questão de investigação e 

apontar os pontos positivos e negativos de nosso trabalho, tanto do ponto de vista pedagógico, 

quanto de pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como foco principal identificar que papel as tecnologias digitais 

assumem na produção de conhecimento de alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma 

escola pública de Belo Horizonte (MG), participante do ProUCA, acerca do Teorema de 

Pitágoras. A pergunta que guiou nosso estudo foi: 

Qual o papel das tecnologias digitais em um coletivo de seres-humanos-com-

mídias na produção de conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras? 

 

Em busca de resposta para essa pergunta, elaboramos uma proposta de ensino com 

atividades que perpassavam a revisão de conceitos matemáticos, tais como classificação de 

ângulos, classificação de triângulos e áreas de figuras planas; e que se propôs a abranger a 

compreensão do Teorema de Pitágoras, a partir de três aspectos: percepção, enunciado e 

prova.  

A produção de conhecimento, ao longo dessa pesquisa, deu-se a partir de um coletivo 

de seres-humanos-com-mídias (BORBA e VILLARREAL, 2005), em que os alunos em 

grupos tiveram oportunidades de dialogar (ALRO e SKOVSMOSE, 2010) uns com os outros, 

favorecendo um ambiente de colaboração entre eles. 

Para Borba e Villarreal (2005), a unidade básica de conhecimento é o coletivo de 

seres-humanos-com-mídias. Para esses autores, não existe uma dicotomia entre humanos e 

tecnologias e sim uma transformação constante entre esses elementos, de tal forma que se 

pode dizer que o computador reorganiza o pensamento humano. 

O diálogo tal qual compreendido nessa pesquisa se baseia num tipo de comunicação 

em que se fazem presentes três aspectos relacionados. Ele surge num ambiente de respeito 

mútuo, em que os alunos se sentem à vontade para correr riscos, ou seja, sentem-se seguros 

para realizar uma investigação (ALRO e SKOVSMOSE, 2010).  É um ambiente em que o 

aluno não tem medo de ser ridicularizado por suas colocações, dúvidas ou curiosidades. 

Na realização dessa proposta, vimos situações em que a colaboração entre os 

participantes, por meio do diálogo, permitiu que fossem produzidos conhecimentos em 

relação a diferentes aspectos da matemática. Dessa forma, somos levados a reconhecer a 

relevância do trabalho em grupo, que permitiu que os alunos aprendessem a socializar suas 

ideias, a ouvir a opinião dos colegas e a ter um senso de colaboração comum.  
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A partir da análise dos dados, vimos que o GeoGebra favoreceu um ambiente de 

aprendizagem que possibilitou aos alunos a visualização e experimentação de objetos 

matemáticos, levando-os a refletir sobre resultados que podiam ser observados dinamicamente 

na tela do computador. O GeoGebra, especialmente, possibilitou a construção de figuras de 

maneira simples, sendo que estas despenderia um grande trabalho para serem construídas com 

lápis e papel, e isso possibilitou dedicar um maior tempo nas discussões matemáticas. 

O absolutismo burocrático (ALRO e SKOVSMOSE, 2010) se mostrou evidente 

durante os primeiros encontros da pesquisa, por meio da ansiedade dos alunos por respostas 

rápidas e da professora-pesquisadora por respondê-los, tirando a oportunidade dos alunos de 

construírem com autonomia o conhecimento. Mas, diante dessa constatação, buscamos 

analisar com mais critério nossa postura em sala, dando mais espaço para os alunos pensarem 

e irem se habituando a situações mais abertas, nas quais eles não têm respostas prontas. Mas 

cabe aqui levantar um questionamento a respeito do conhecimento que tem sido apresentado 

aos alunos em sala: como romper com o absolutismo burocrático na sala de aula de 

matemática, se o próprio conhecimento matemático é absoluto? Essa é uma ideia que abre 

espaço para uma rica discussão sobre o ensino da matemática. 

Observamos, no desenvolvimento da nossa proposta de ensino, que, aos poucos, tanto 

alunos quanto professores, foram capazes de se adequarem a situações que tratavam de 

problemas mais abertos. Inferimos, a partir dos dados, que as atividades de investigação 

deram aos alunos oportunidades de questionar, liberdade de pensar em situações que 

excediam a própria proposta inicial. 

Dessa maneira, somos levados a crer que atividades realizadas num coletivo de seres-

humanos-com-mídias podem proporcionar aos alunos diversas oportunidades de dialogar com 

seus pares e também, que o uso da tecnologia, baseado na experimentação, pode proporcionar 

aos estudantes a oportunidade de investigar, testar possibilidades e levantar hipóteses. O 

momento de teorização e generalização de hipóteses, não menos importante, pode vir depois 

desse momento proporcionado pela experimentação.  

Mas, por outro lado, alguns aspectos limitaram o potencial de trabalho nesse coletivo. 

A realização de uma sondagem inicial poderia ter apontado as diversas dúvidas relativas às 

operações aritméticas e algébricas que ficaram evidentes, ao longo das atividades e que, de 

certa forma, comprometeram alguns resultados. Esses aspectos (resolução de uma equação, 

operações inversas, produto notável) poderiam ter sido incorporados nas atividades iniciais, 

que fizeram uma revisão de conceitos geométricos. 
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O tempo foi outro fator de limitação para uma efetiva realização da proposta. Na 

atividade de generalização do Teorema de Pitágoras, os alunos deveriam explorar a relação 

entre as áreas dos quadrados construídos sobre os lados do triângulo retângulo e esperávamos 

que percebessem que a relação também se verificava para figuras semelhantes. Para essa 

atividade, dispúnhamos apenas de uma hora46 e, assim, os alunos trabalharam apenas com 

duas situações, levando-os a um resultado incompleto, afirmando que apenas polígonos de 

lados iguais satisfazem essa relação. 

Nesse estudo, tivemos o propósito de olhar para o papel das tecnologias digitais, num 

coletivo de seres-humanos-com-mídias, mas utilizamos em diferentes momentos outras 

mídias que julgamos interessantes nas diferentes situações. Entendemos que um estudo sobre 

o papel dessas outras mídias, no coletivo seres-humanos-com-mídias, poderia complementar a 

pesquisa que realizamos. Também julgamos interessante analisar de que maneira os alunos se 

relacionam com uma e outra mídia, verificando efetivamente o que cada uma delas pode 

favorecer no processo de ensino e aprendizagem. 

 Dessa maneira, reforçamos mais uma vez que essa proposta apresenta uma 

possibilidade de trabalho com o Teorema de Pitágoras, que deve ser avaliado por cada 

professor para o contexto em que for utilizado. 

Não podemos deixar de incluir em nossas considerações finais nossa percepção sobre 

as condições de implementação do projeto ProUCA na escola em que atuamos. Não 

elencamos como objetivo dessa pesquisa fazer uma análise do programa, mas julgamos 

importante relatar situações experimentadas, a partir dele.  

Estivemos na escola cerca de 17 vezes e, durante esses encontros, pudemos perceber 

alguns problemas que persistem, tendo em vista aqueles apontados em Brasil (2008)  na 

análise do pré-piloto e já citados no capítulo 2. Muitos deles associados à uma postura de 

negligência da escola, e outros ligados à falta de estrutura mínina de suporte técnico, 

imprescindível  para o trabalho com a tecnologia moderna.  

 A principal característica do programa UCA é a mobilidade. O projeto foi criado para 

que os alunos pudessem levar o laptop para casa, beneficiando toda a família e para que o 

tempo e espaço não fossem limitadores de situações de aprendizagem. O aluno, de posse de 

seu laptop, deveria, gradativamente, construir autonomia para buscar seu próprio 

conhecimento, por meio, inclusive, de momentos de interação com colegas, possibilitadas 

pela conexão com a internet. Mas isso não tem acontecido.  

                                                           
46

 Essa atividade precisou ser realizada no laboratório de informática, pois a escola estava sem sinal de internet 

wireless, o que impossibilitou o uso do laptop do UCA. 
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Os alunos da escola pesquisada nunca levaram seus laptops para casa e nem mesmo os 

utilizavam de forma sistemática na escola. O 9º ano, por exemplo, só utilizava o laptop 

durante as aulas de matemática. 

 Outro problema encontrado na escola foi relativo à assistência técnica do programa. A 

escola contratou um funcionário para gerenciar o uso dos laptops, mas esse funcionário não 

tem formação na área de informática.  

Uma das funções desse funcionário é entregar aos professores que requisitarem, as 

máquinas dos alunos e, ao final de seu uso, recolhê-las, deixando-as em seus armários 

específicos, para recarregar. A outra função é de acompanhar alunos da escola integrada em 

aulas de informática, nesse caso, no laboratório. E, diante disso, o laptop só podia ser usado 

após o intervalo do turno da manhã, que era quando a funcionária estava disponível para 

buscá-los. 

 Apesar de haver armários próprios para guardar os laptops em todas as salas de aula, 

os aparelhos não eram guardados na sala de seus proprietários. E isso dificultava ainda mais o 

trabalho, pois, muitas vezes, era necessário interromper a aula de outros professores para 

buscar os laptops, além de ter que transportar, de um lugar para outro, um número grande de 

aparelhos. Se os aparelhos estivessem alocados na sala correspondente, os professores teriam 

maior automia para utilizá-los. 

 Por diversas vezes encontramos problemas com alguns aparelhos que precisavam ser 

substituídos e, mesmo após substituições, os problemas eram reincidentes. É importante 

destacar que a máquina substituída não era uma outra nova, e sim máquinas de outros alunos, 

que não estavam sendo usadas no momento. 

 Em situações como essa, a escola informava à equipe responsável pela assistência 

técnica em Belo Horizonte, mas não obtinha retorno, ficando as máquinas sem funcionar e 

alunos prejudicados, sem as suas máquinas. 

Temos consciência que a implantação de um programa como o ProUCA, que visa à 

implementação da informática nas escolas, não é simples, nem se dá da noite para o dia. O 

ProUCA, por exemplo, foi elaborado para ser implementado em fases,  sendo a primeira 

denominada pré-piloto, atendendo 5 escolas e, em seguida, a fase do piloto, atendendo cerca 

de 300 escolas, visando a reformulações, a partir de problemas detectados nesses momentos.  

A escola Padre Guilherme Peters pertence ao grupo das escolas do projeto piloto e, por 

isso, muitos desafios se colocam para a efetiva implementação do programa nessa escola. 

Um dos desafios é o de repensar o Projeto Político Pedagógico da escola, 

incorporando a dimensão de mobilidade dos laptops, ou seja, pensando numa nova escola que 
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requer uma flexibilização do papel da sala de aula e um acompanhamento das novas relações 

entre professor e aluno. Além disso, requer monitoramento de como os equipamentos 

respondem às necessidades estabelecidas pela intituição de ensino. 

Outro objetivo previsto no programa associado à mobilidade, é permitir acesso à 

informática não só ao aluno, mas para toda a sua família, sendo assim, cabe à escola também 

envolver, nesse projeto, toda a comunidade escolar, para uma efetiva inclusão digital. 

Mas como afirma Levy (1993) 

[...] é certo que a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no 

falar/ ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, em 

um uso moderado da impressão. Uma verdadeira integração da informática 

supõe, portanto, o abandono de um hábito antropológico mais que milenar, o 

que não pode ser feito em alguns anos. (Levy, 1993, p.8) 

 

Sendo assim, é preciso compreender que as mudanças vêm a longo prazo, mas é 

necessário que seja dado o primeiro passo nessa direção. O projeto UCA está em fase de 

adaptação e esse é o momento para que as escolas possam mostrar quais as reais necessidades 

de ajustes no projeto para que ele possibilite a inclusão digital de toda a comunidade escolar, 

tornando-a  capaz de buscar seu próprio conhecimento. 

Finalizamos apresentando um produto educacional, construído a partir dessa pesquisa, 

intitulado “Estudo do Teorema de Pitágoras: uma proposta utilizando o software GeoGebra”, 

disponível em http://www.ppgedmat.ufop.br. Trata-se de um livreto que compõe a coleção 

Cadernos de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática, organizado pelo programa de 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP. Para esse produto educacional, 

reelaboramos as atividades, a partir das observações que realizamos ao longo de sua 

implementação. Longe de se tratar de um manual para o professor, esse material busca 

apontar possibilidades para o trabalho em sala, um trabalho que deve ser avaliado e 

redefinido, pelo professor, para o contexto no qual estiver inserido. 
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APÊNDICES 

 

As construções no GeoGebra utilizadas durante as atividades podem ser encontradas em 

http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=CnOyq37L. 

APÊNDICE A- PARTE 1 

PARTE : 1 

ATIVIDADE: 1 

DURAÇÃO: 100 MINUTOS 

OBJETIVOS: FAMILIARIZAR OS ALUNOS COM O SOFTWARE GEOGEBRA E COM 

OS PRINCIPAIS CONCEITOS MATEMÁTICOS QUE SERÃO ABORDADOS AO 

LONGO DA PESQUISA. 

  Conceitos matemáticos abordados: 

 Classificação dos ângulos 

 Classificação de triângulos quanto aos ângulos 

 Lados de um triângulo retângulo 

 Classificação de triângulos quanto aos lados 

 Classificação dos polígonos quanto ao número de lados 

 Relações matemáticas 

 

A) Abra o programa GeoGebra. Você vai obter a seguinte janela: 

 

http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=CnOyq37L
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B) Para iniciar a atividade, vamos retirar a Janela de Álgebra  e os eixos coordenados.  

Para isso, na barra de ferramentas, clique em: 

 
 

1º) Exibir  Eixos 

2º) Exibir  Janela de álgebra 

 

E assim, você obterá a seguinte janela, sem os eixos e sem a Janela de álgebra. 
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TAREFA: 1 

 TÍTULO: RECONHECENDO E CLASSIFICANDO ÂNGULOS. 

 

  

Definição:  

Um ângulo é a união de duas semirretas que têm a mesma origem, mas não estão 

contidas numa mesma reta. 

A cada ângulo  corresponde um número real entre 0  e 180 . 

 

Vamos construir alguns ângulos, a partir da ferramenta, “semirreta definida por dois 

pontos”, destacada abaixo: 

 

1) Construa um ângulo qualquer. 

 

2) O próximo passo será medir este ângulo, ou seja, medir a abertura entre as semirretas 

construídas. A unidade de medida que iremos utilizar é graus.  

 

A ferramenta  medirá o ângulo a partir das duas semirretas que você 

construiu acima. O software sempre fará a leitura do ângulo no sentido anti-horário.  
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3) Crie mais 3 ângulos diferentes e preencha a tabela, sabendo que: 

 

A classificação dos ângulos é dada da seguinte forma: 

 

-Ângulo agudo: É o ângulo  cuja medida, em graus, está entre  e 90 , ou seja, 

. 

-Ângulo Reto:  É o ângulo  cuja medida, em graus, é igual a 90 , ou seja, . 

-Ângulo obtuso: É o ângulo  cuja medida, em graus, está entre 90  e 180 , ou seja, 

 

 

 

Ângulo  Medida em graus Classificação do ângulo 

BÂC 

 

  

E F 

 

  

H I 

 

  

L M 

 

  

 

4) Classifique os seguintes ângulos quanto à sua abertura: 

   
Ângulo  Classificação 

 

CÂB 

 

 

G G’ 

 

 

A A’ 
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TAREFA : 2 

 TÍTULO: CLASSIFICANDO TRIÂNGULOS QUANTO AOS ÂNGULOS 

 

1) Usando a  ferramenta  do GeoGebra, construa 5  triângulos distintos 

usando os diferentes tipos de ângulos  e preencha a tabela sabendo que: 

 

A classificação dos triângulos quanto aos ângulos é dada por: 

-Triângulo Acutângulo: É o triângulo com três ângulos agudos. 

-Triângulo Retângulo: É o triângulo que tem um de seus ângulos com medida igual a 90 . 

-Triângulo Obtusângulo: É o triângulo que tem um de seus ângulos obtuso. 

 

 

 
Triângulo Ângulo 1 Ângulo 2 Ângulo 3 Classificação do triângulo 

quanto aos ângulos 

ABC 

 

    

 

DEF 

    

 

GHI 

    

 

JKL 

    

 

2) Construa mais três triângulos, um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo e um 

triângulo obtusângulo. 
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TAREFA: 3 

TÍTULO: O TRIÂNGULO RETÂNGULO 

 

Num triângulo retângulo o maior lado, oposto ao ângulo reto, é chamado hipotenusa e os 

outros dois lados, opostos aos ângulos agudos,  são chamados catetos.  

 

Preencha a tabela identificando as medidas referentes à hipotenusa e aos catetos dos 

triângulos dados. 

 

 
 

 

Triângulo Cateto Cateto Hipotenusa 

ABC 

 

   

DEF 
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TAREFA : 4 

 TÍTULO: CLASSIFICANDO TRIÂNGULOS QUANTO AOS LADOS 

 

Os triângulos que você construiu na atividade anterior podem ser classificados de outra forma 

também.  Na atividade  você classificou os triângulos a partir das medidas de seus ângulos 

internos, agora iremos aprender a classificar um triângulo usando a medida de seus lados. 

 

Classificação dos triângulos quanto à medida de seus lados: 

-Triângulo Equilátero: É o triângulo que possui três lados iguais. 

-Triângulo Isósceles: É o triângulo que possui dois lados iguais. 

-Triângulo Escaleno: É o triângulo que possui três lados distintos. 

 

 

A) Na barra de ferramentas habilite a opção: 

 

1º) Exibir  Janela de álgebra 

 
 

2º)Opções  Rotular  Para todos os novos objetos 
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1) Construa alguns triângulos e observe a medida de seus lados. Observe o exemplo na 

sequência para compreender como deve ser feito. 

 

O triângulo ABC da figura tem lados medindo a, b e c. 

 

 
1º)  Você vai observar a medida dos lados do triângulo na Janela de Álgebra. 

2º)  Os lados do triângulo construído são representados pelas letras a, b e c.  

3º) Observando a janela algébrica constatamos que a= 6,61; b= 3,3 e c =4,42.  

 

Dessa forma, os três lados do triângulo apresentam medidas diferentes e o 

classificamos como triângulo escaleno. 

 

 

2) Construa cinco triângulos quaisquer e preencha a tabela: 

 

Triângulo Medida do 

lado 

Medida do 

lado 

Medida do lado Classificação 

quanto aos 

lados 
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TAREFA: 5 

TÍTULO: CLASSIFICANDO TRIÂNGULOS QUANTO AOS LADOS E QUANTO AOS 

ÂNGULOS 

 

Vamos classificar alguns triângulos, usando o que aprendemos nas atividades anteriores. 

1)  São dados cinco triângulos indicando suas medidas de lados e ângulos, preencha a 

tabela com o que se pede. 

 

 

 
 

Triângul

o 

Lado

1 

Lado

2 

Lado

3 

Classificação 

quanto aos 

lados 

Ângulo

1 

Ângulo

2 

Ângulo

3 

Classificação quanto 

aos ângulos 

ABC 

 

        

DEF 

 

        

MON 

 

        

DED’ 

 

        

FGF’ 
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TAREFA: 6 

 TÍTULO: POLÍGONOS REGULARES 

 

Agora vamos falar um pouco sobre polígonos regulares. 

 

Definição: Um polígono regular é aquele que possui todos os lados com a mesma medida e 

todos os ângulos com a mesma medida. 

 

O número de lados, ângulos e vértices de um polígono são sempre iguais. 

 

 

O nome de um polígono é dado em função 

de seu número de lados: 

 

LADOS CLASSIFICAÇÃO 

3 Triângulo 

4 Quadrilátero 

5 Pentágono 

6 Hexágono 

7 Heptágono 

8 Octógono 

9 Eneágono 

10 Decágono 

 

Se o polígono for regular sua classificação 

será: 

 

LADOS CLASSIFICAÇÃO 

3 Triângulo equilátero 

4 Quadrado 

5 Pentágono regular 

6 Hexágono regular 

7 Heptágono regular 

8 Octógono regular 

9 Eneágono regular 

10 Decágono regular 
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1) Usando a opção na barra de ferramentas “Polígono Regular”, construa os seguintes 

polígonos: 

 

 
 

a) Quadrado; 

b) Eneágono regular; 

c) Hexágono regular; 

d) Triângulo equilátero; 

e) Pentágono. 

 

2) Encontre a medida dos ângulos internos de cada um dos polígonos construídos.  

 

Polígono Medida do ângulo interno 

Quadrado  

Eneágono regular  

Hexágono regular  

Triângulo equilátero  

Pentágono regular  
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TAREFA : 7 

TÍTULO: TRABALHANDO ALGUMAS RELAÇÕES 

 

1) Qual relação vocês identificam em cada uma das situações abaixo? Preencha a 

tabela mantendo o padrão de cada tabela. 

 

 

 

A B 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 10 

6  

 

 

A B 

3 1 

6 2 

9 3 

12 4 

18 6 

30  

 

A B 

12 17 

15 20 

20 25 

30 35 

45  

55  

 

A B 

6 4 

15 13 

22 20 

27 25 

31  

43  

 

 

2) Relacionem a primeira e segunda colunas (A e B) com a terceira coluna C. 

 

 



181 

 

 

 

 

 

A B C 

14 3 11 

12 9 3 

21 10 11 

34 12 22 

23 9 14 

6 1  

 

 

A B C 

2 3 6 

4 3 12 

6 4 24 

7 5 35 

8 7 56 

9 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

2 3 5 

1 5 6 

9 15 24 

16 10 26 

8 8 16 

10 20  
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APÊNDICE B- PARTE 2 

 

PARTE: 2 

ATIVIDADE: 1, 2, 3 E 4 

DURAÇÃO: 100 MINUTOS 

OBJETIVOS: TRABALHAR A IDEIA DE ÁREA A PARTIR DA COMPOSIÇÃO E 

DECOMPOSIÇÃO DAS FIGURAS. RECONHECER POLÍGONOS DE ÁREAS 

EQUIVALENTES. TRABALHAR UNIDADES DE MEDIDA DE ÁREA. 

 

ATIVIDADE 1: CONSTRUINDO O CONCEITO DE ÁREA 

 

Neste nosso encontro iremos trabalhar algumas atividades que tem por objetivo auxiliar 

na construção do conceito de área de figuras planas. Façam as atividades na sequência 

proposta, procurando sempre trocar ideias com seus colegas do grupo a fim de 

colaborarem uns com os outros para uma compreensão efetiva dos conceitos. Segue a 

primeira atividade. 

Vocês receberam dois polígonos, um feito de varetas e outro feito de cartolina. 

1) Quais as diferenças que vocês observam entre os objetos que vocês receberam? 

Discuta com o seu colega e escreva tudo que observaram. 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) Observe os dois polígonos , da folha 1,  e responda: 

a) Os polígonos possuem a mesma forma? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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b) Apenas observando os polígonos responda:  

A quantidade de papel utilizada para construção desses polígonos é a mesma? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) Recorte o polígono e procure uma maneira de verificar se a resposta do item anterior 

está correta. 

______________________________________________________________________ 

3)  Observe os dois polígonos, da folha 2,  e responda: 

a) Os polígonos apresentam a mesma forma? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) Utilizam a mesma quantidade de papel para serem construídos? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

c) Recorte o polígono e comprove  a resposta anterior. 

______________________________________________________________________ 

4) Observe os dois polígonos, da folha 3, e responda: 

a) Os polígonos apresentam a mesma forma? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b) Utilizam a mesma quantidade de papel para serem construídos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) Recorte o polígono e comprove a resposta anterior. 

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 2: FIGURAS EQUIVALENTES 

Observe os polígonos da folha 4 e identifique as figuras que possuem a mesma área, ou 

seja, utilizam a mesma quantidade de papel para serem construídos. Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 3: CONSTRUÇÃO DE POLÍGONOS EQUIVALENTES 

Observe os polígonos da folha 5.  

Esses polígonos foram construídos sobre a malha quadriculada e os dois possuem a 

mesma área, ou seja, necessitaram da mesma quantidade de papel para serem 

construídos. 

Utilizando a malha quadriculada, construa outros polígonos que delimitem uma área 

igual à dos polígonos dados.  

O que você utilizou para desenhar polígonos que tivessem área igual à dos polígonos 

dados? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 4: UNIDADES DE MEDIDA DE ÁREA 

Observe a folha 6  e considere as duas figuras. 

Na figura 1 cada quadradinho será nomeado u, e na figura 2 cada quadradinho será 

nomeado k. 

a) Utilizando os quadradinhos como unidades de medida, calcule quantas unidades 

de medida de área u tem a figura 1. 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

b) Utilizando os quadradinhos como unidades de medida, calcule quantas unidades 

de medida de área k tem a figura 2. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c) Os valores encontrados nos itens a e b foram iguais ou diferentes?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

d) E as áreas das figuras 1 e 2, são iguais ou diferentes? Recorte o polígono e faça a 

comparação. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

e) A que se deve a diferença entre os valores encontrados nos itens a e b. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

 

APÊNDICE C- PARTE 3 

 

PARTE 3  

ATIVIDADE :  1 , 2 e 3 

DURAÇÃO: 300 MINUTOS 

OBJETIVOS: TRABALHAR A PERCEPÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE AS ÁREAS 

DOS QUADRADOS CONSTRUÍDOS SOBRE OS LADOS DE UM TRIÂNGULO 

QUALQUER.  IDENTIFICAR A RELAÇÃO ENCONTRADA PARA O 

TRIÂNGULO RETÂNGULO COMO TEOREMA DE PITÁGORAS. 

 

ATIVIDADE 1: TRABALHAR A PERCEPÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE AS 

ÁREAS DOS QUADRADOS CONSTRUÍDOS SOBRE OS LADOS DE UM 

TRIÂNGULO QUALQUER. 

Após abrir o programa GeoGebra, cliquem em: 

1) Arquivo  Abrir 

2) Cliquem no arquivo denominado “Parte 3-Atividade 1” 

 
 

1)  No triângulo ABC dado, observem algumas características sobre como ele foi 

construído: 

 Sobre seus lados foram construídos três quadrados; 

 As medidas dos ângulos do triângulo são dadas; 

 A área de cada um dos quadrados  é dada. Se a medida dos lados do 

triângulo varia,  a área dos quadrados também varia. 

 Os vértices A, B e C podem ser deslocados. 

 

Para se deslocar os vértices A, B e C do triângulo, basta manter pressionado o 

botão esquerdo do mouse e clicar no ponto para movimentá-lo. 

A cada movimentação dos vértices do triângulo, vocês vão obter novas medidas 

para os ângulos e novas medidas para as áreas dos quadrados.  
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Experimentem movimentar os vértices do triângulo e observem as 

transformações obtidas. 

 

f) Vocês movimentaram os vértices do triângulo ABC, obtendo assim novos 

triângulos e novas áreas para os quadrados construídos sobre seus lados.  

 Movimentem os vértices e obtenham um triângulo acutângulo. Preencham a 

tabela com os dados deste triângulo. 

 

Maior 

ângulo 

Ângulo Ângulo Tipo de 

triângulo 

Maior 

área 

Área Área 

       

       

       

       

       

       

 

Coluna 1: Após a alteração do triângulo identifiquem seu maior ângulo. 

Coluna 2 e Coluna 3: Identifiquem a medida dos outros dois ângulos do 

triângulo. 

Coluna 4: Classifiquem o triângulo quanto às medidas de seus ângulos. 

Coluna 5:Identifiquem a área do maior quadrado. 

Coluna 6 e 7: Identifiquem a área dos outros quadrados. 

 

Façam isso para seis triângulos acutângulos distintos. 

 

 

g) Agora, movimentem os vértices e obtenham mais seis triângulos cujo maior 

ângulo meça 90 . Preencham a tabela. 

 

Maior 

ângulo 

Ângulo Ângulo Tipo de 

triângulo 

Maior 

área 

Área Área 

       

       

       

       

       

       

 

 

h) Movimentem novamente os vértices e obtenham seis triângulos obtusângulos. 

Preencham a tabela com os dados destes triângulos. 
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Maior 

ângulo 

Ângulo Ângulo Tipo de 

triângulo 

Maior 

área 

Área Área 

       

       

       

       

       

       

 

i) Vocês conseguem observar alguma relação entre as medidas das áreas dos 

quadrados obtidas na tabela para cada tipo de triângulo.  Discutam entre vocês e 

tentem encontrar uma relação. Escrevam abaixo o que vocês observaram. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

 

ATIVIDADE 2:  ENUNCIAR A RELAÇÃO PARA A RELAÇÃO ENTRE AS 

ÁREAS DOS QUADRADOS CONSTRUÍDOS SOBRE OS LADOS DE UM 

TRIÂNGULO QUALQUER 

Abra o arquivo “Parte3-Atividade 1” 

1) Discutam entre vocês e tentem escrever um resultado sobre suas conclusões a 

partir da discussão feita em sala. Qual a relação que vocês observam entre as 

áreas dos quadrados construídos sobre os lados do triângulo acutângulo, 

retângulo e obtusângulo. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3:  ENUNCIAR A RELAÇÃO PARA A RELAÇÃO ENTRE AS 

ÁREAS DOS QUADRADOS CONSTRUÍDOS SOBRE OS LADOS DE UM 

TRIÂNGULO RETÂNGULO IDENTIFICANDO ESSA RELAÇÃO COMO 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

Abra o arquivo “Parte3-Atividade 3” 

Na figura é dado um triângulo retângulo em A. O vértice A pode ser transladado, 

alterando as medidas dos lados do triângulo, mas preservando o ângulo reto. Preencham 

a tabela para as medidas das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos e sobre a 

hipotenusa do triângulo retângulo. 

Maior 

área 

Área Área Relação 

    

    

    

    

    

    

 

a) Discutam entre vocês e tentem escrever um resultado sobre a relação entre as 

áreas dos quadrados. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

1) Reescrevam o Teorema de Pitágoras de uma maneira mais simples, usando a 

medida da hipotenusa como a e os catetos como b e c. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

 

 

APÊNDICE D- PARTE 4 

PARTE: 4 

ATIVIDADE: 1, 2, 3 

DURAÇÃO: 100 MINUTOS 

OBJETIVOS: COMPROVAR O TEOREMA DE PITÁGORAS A PARTIR DE TRÊS 

DEMONSTRAÇÕES QUE UTILIZAM A COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DAS 

ÁREAS COMO ESTRATÉGIA. 

 

ATIVIDADE 1:  A demonstração de Perigal 

 

Há muitas formas de demonstrar o Teorema de Pitágoras. Algumas verificações usam 

idéias geométricas associadas a áreas e uma dessas formas foi elaborada por Perigal. 

 Henry Perigal foi um livreiro em Londres e publicou em 1873 uma demonstração, 

usando construções de figuras como as que serão apresentadas no GeoGebra. 

Abram o arquivo “Parte 4-Atividade1”: 

Na figura foi construído um triângulo retângulo. Foram também construídos  quadrados 

sobre cada um de seus lados.  Observem que o quadrado construído sobre o cateto 

maior está dividido em quatro partes iguais.  

 

1) Na construção apresentada, algumas partes se movem. Movimentado essas 

partes e sobrepondo as que se movem sobre outras que estão fixas, Perigal disse 

que demonstrou o Teorema de Pitágoras. Tentem descobrir o que ele fez. 

Expliquem porque vocês consideram isso uma comprovação do resultado do 

teorema.  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 2: A Mais Bela Prova 

Abra o arquivo “Parte 4-Atividade 2”. 

Vocês podem observar na figura um quadrado maior composto por quatro triângulos 

congruentes (iguais), um quadrado de lado b e outro quadrado de lado c. 

Observem a região ocupada pelos quadrados de lados b e c. Eles ocupam uma região 

que chamaremos de “região rosa”, enquanto os triângulos ocupam uma região que 

chamaremos de “região azul”. 

1)   a) Qual  é o valor da área do quadrado de lado b?_____________ 

b) Qual  é o valor da área do quadrado de lado c?_____________ 

c) Qual é o valor da área da “região rosa”?__________________ 

 

2) Vocês podem mover os triângulos azuis. Se vocês moverem esses triângulos azuis de 

modo que eles ainda fiquem dentro do quadrado maior, a forma da região rosa pode 

modificar. Vocês acham que o valor da área da “região rosa” também se modifica? 

Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Movam os  triângulos azuis dentro do quadrado maior, de modo que a “região rosa” 

fique um quadrado. Vocês já sabem o valor da área da “região rosa”, mas vamos tentar 

escrevê-la de outra forma. 

 

a) Qual é a medida do lado do quadrado que vocês 

obtiveram?____________________ 

 

b) Qual é a medida da área desse quadrado?______________________ 

 

 

4) Observem  as duas formas diferentes  de obtenção da área da “região rosa”.  

É possível encontrar uma expressão (envolvendo a, b e c) para representar isso? 
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ATIVIDADE 3: A Demonstração Clássica 

Abram o arquivo “Parte 4- Atividade 3”. 

 

9) Observem os quatro triângulos dados. Eles são congruentes?___________ 

 

10) Qual é a área de cada triângulo? (Escrevam usando as letras indicadas para as 

medidas dos lados) ___________________ 

 

11) Observem o quadrado azul, a medida de seu lado vale a.  

Qual a área do quadrado azul?________________ 

 

12) Movam os triângulos e tentem formar com os quatro triângulos e o quadrado 

azul, um novo quadrado.   

 

13) Conseguiram? Então agora respondam:  

Qual a medida do lado do quadrado obtido?________________ 

 

14) Qual a área deste quadrado?________________________ 

 

15) Considerando que esse quadrado maior foi obtido a partir do quadrado azul e dos 

quatro triângulos, o que vocês podem dizer sobre sua área? É possível escrever 

essa área de modo diferente do que foi escrito no item 6? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

16) Então, compare as duas formas que vocês usaram para escrever a área do 

quadrado. Monte uma expressão que represente e simplifique.  O que vocês tem 

a dizer sobre a expressão obtida? Já viram essa expressão em outra situação? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E- PARTE 5 

 

PARTE 5 

ATIVIDADE: 1 e 2 

DURAÇÃO: 200 MINUTOS 

OBJETIVOS: VERIFICAR QUE A RELAÇÃO ENTRE AS ÁREAS DOS 

QUADRADOS CONSTRUÍDOS SOBRE OS LADOS DE UM TRIÂNGULO 

RETÂNGULO PERMANECEM VÁLIDAS PARA POLÍGONOS SEMELHANTES. 

 

ATIVIDADE 1: VERIFICAR A RELAÇÃO ENTRE AS ÁREAS PARA POLÍGONOS 

REGULARES 

Vocês aprenderam nas últimas aulas um teorema, muito importante, denominado 

Teorema de Pitágoras, que pode ser enunciado da seguinte forma: 

“A área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos 

quadrados construídos sobre os catetos.” 

Algebricamente podemos dizer que a² = b² + c². 

 

Mas agora podemos pensar na seguinte questão:  

Será que essa relação entre a soma das áreas só vale quando as figuras construídas sobre 

os lados do triângulo são quadrados? 

Para tentar responder a questão acima experimentem construir diferentes polígonos 

regulares sobre os lados do triângulo. Calculem a área de cada um deles e verifique se 

existe essa relação entre as áreas dessas figuras. 

Utilizem a ferramenta “polígono regular”. 
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E aí? Que polígonos regulares vocês construíram? Para quais deles vale a relação entre 

as áreas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 2: GENERALIZAÇÃO DO TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

1) Na atividade 1 vocês construíram polígonos regulares sobre os lados dos 

triângulos retângulos e observaram que a soma das áreas dos polígonos regulares 

construídos sobre os catetos é igual a área do polígono regular construído sobre 

a hipotenusa, certo?____________________ 

 

2) Você acha que esse tipo de relação entre áreas acontece para qualquer tipo de 

polígono?Porquê? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

3) Vamos explorar essa possibilidade. Abra o arquivo “Parte 5- Atividade 2 (a) ” .  

Neste caso, construímos pentágonos regulares sobre os lados do triângulo. Do lado 

direito, estes mesmos pentágonos estão construídos uns sobre os outros, fazendo 

coincidir um de seus vértices. Movimentando os vértices B e C no triângulo, os 

pentágonos mudam de tamanho, nas duas representações. Experimentem 

movimentar esses vértices e observem as modificações nos pentágonos. 

A soma das áreas dos pentágonos regulares construídos sobre os catetos é 

sempre igual a área do pentágono regular construído sobre a 

hipotenusa?_______________________________________________________

________________________________________________________________ 

O que você pode dizer sobre os pentágonos representados à direita do triângulo 

retângulo?________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4) Agora abra o arquivo “Parte 5- Atividade 2 (b)” .  

Neste caso construímos triângulos sobre os lados do triângulo. Do lado direito, estes 

mesmos triângulos estão construídos uns sobre os outros, fazendo coincidir um de seus 

vértices. 

 Esses triângulos são polígonos regulares?____________________________  

  

Movimentando os vértices B e C no triângulo retângulo, os triângulos construídos 

mudam de tamanho, nas duas representações. Experimentem movimentar esses vértices 

e observem as modificações nos triângulos. 
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A soma das áreas dos triângulos construídos sobre os catetos é sempre igual a área 

triângulo construído sobre a 

hipotenusa?_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

O que você pode dizer sobre os triângulos representados à direita do triângulo 

retângulo?  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Compare esse caso com o caso do pentágono regular explorado no item 3. O que você 

observa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5) Conversem entre vocês e tentem descrever quais as características que um 

polígono deve ter para satisfazer essa relação, das somas das áreas dos polígonos 

construídos sobre os catetos ser igual à área do polígono construído sobre a 

hipotenusa. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F- PARTE 6 

PARTE 6 

ATIVIDADE :  1  

DURAÇÃO: 100 MINUTOS 

OBJETIVOS: RESOLVER EXERCÍCIOS A PARTIR DA RELAÇÃO ALGÉBRICA 

DO TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

3) As figuras abaixo mostram um TRIÂNGULO RETÂNGULO e três quadrados 

construídos sobre seus lados.  São dadas as medidas das áreas de dois quadrados, 

encontre a área do terceiro quadrado. 

b)  

Área: 

______________________________ 

c)  
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Área:_________________________

__ 

 

 

 

 

c) 

Área:______________________________ 

d) 
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Área:_______________________

___ 

 

4) Na figura abaixo são dados quadrados e a medida de seus lados, determine a área 

desses quadrados: 

a) 

Lado: 2 cm 

             Área: _____________ 

 

 

 

 

b) 

Lado: 5 cm 

            Área: ____________ 
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3) Calcule a medida dos lados dos quadrados sendo conhecida sua área: 

a) 

 

LADO:_____________ 

b) 

LADO:___________ 

 

 

 

 

c) 

LADO:________________ 
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4) Determine a medida dos lados do triângulo retângulo abaixo: 

 

 
LADO AC:__________ 

         

LADO AB:__________ 

         

LADO BC: __________        

     

5) Agora, são dados triângulos retângulos com a medida de dois de seus lados. 

Determine a medida do terceiro lado. 

 

a)  

_______________________________ 

b) 
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_________________________ 

 

 

d)  

 

__________________________ 

 

 

 

e)  

__________
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APÊNDICE G- FOLHAS PARTE 2 

         

  Folha 1 
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Folha 2 
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Folha 3 
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Folha 4 
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Folha 5 
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Folha 6 

 

 

 

 

 

 

 


