
Bruno Lorenzato Nunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE 

AUTOCORREÇÃO COM CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS POR 

MEIO DA INTEGRAÇÃO GEOGEBRA / MOODLE NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto – MG 

2020 

  



Bruno Lorenzato Nunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE 

AUTOCORREÇÃO COM CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS POR 

MEIO DA INTEGRAÇÃO GEOGEBRA / MOODLE NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora, 

como exigência parcial à obtenção do título de 

Mestre em Educação Matemática pelo Mestrado 

Profissional em Educação Matemática da 

Universidade Federal de Ouro Preto, sob 

orientação do Prof. Dr. Jorge Luís Costa. 

 

 

 

 

Ouro Preto – MG 

2020 

  



Nunes, Bruno Lorenzato .
NunUma proposta de utilização de exercícios de autocorreção com
construções geométricas por meio da integração GeoGebra / Moodle na
modalidade a distância. [manuscrito] / Bruno Lorenzato Nunes. - 2020.
Nun142 f.: il.: color., gráf., tab., mapa.

NunOrientador: Prof. Dr. Jorge Luís Costa.
NunDissertação (Mestrado Profissional). Universidade Federal de Ouro
Preto. Departamento de Educação Matemática. Programa de Pós-
Graduação em Educação Matemática.
NunÁrea de Concentração: Educação Matemática.

Nun1. Construções geométricas. 2. GeoGebra. 3. Ensino a distância. I.
Costa, Jorge Luís. II. Universidade Federal de Ouro Preto. III. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Celina Brasil Luiz - CRB6-1589

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

N972p

CDU 519.672



15/10/2020 SEI/UFOP - 0081254 - Folha de aprovação do TCC

https://sei.ufop.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=93475… 1/1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

REITORIA
CENTRO DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA - CEAD

DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS

FOLHA DE APROVAÇÃO

 
Bruno Lorenzato Nunes

Uma Proposta de Utilização de Exercícios de Autocorreção
com Construções Geométricas Por Meio da Integração

GeoGebra/Moodle na Modalidade a Distância
 

Membros da banca 
 
Jorge Luis Costa -  Doutor - UFOP
Kelly Maria de Campos Fornero Abreu de Lima Melillo - Doutora - COLTEC/UFMG
Frederico da Silva Reis -  Doutor - UFOP
 
Versão final 
Aprovado em 28 de agosto de 2020
 
De acordo 
 
Professor (a) Orientador (a)
Jorge Luis Costa
 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luis Costa, PROFESSOR DE MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/09/2020, às 10:42, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0081254 e o código CRC D8F4B466.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23109.006386/2020-11 SEI nº 0081254

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000
Telefone:   - www.ufop.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha companheira, 

Michelle, e ao meu pai, Henrique (in memoriam), 

por sempre se orgulharem das minhas conquistas. 



AGRADECIMENTOS 

 

Ao Amigo, Professor e Orientador, Dr. Jorge Luís Costa, pela troca de experiências e 

conhecimentos, pela paciência, pelo incentivo, pela amizade, pela dedicação e pela 

forma como orientou a presente pesquisa, contribuindo de maneira única e valiosa para 

meu crescimento profissional e pessoal. Serei eternamente grato!   

Ao Amigo, Professor e (quase) Orientador / (quase) Coorientador, Dr. Frederico da 

Silva Reis, pelo incentivo, pelas inúmeras contribuições à presente pesquisa e por 

integrar a Banca Examinadora. 

À Professora Dra. Kelly Maria de Campos Melillo, por participar da Banca 

Examinadora e por contribuir de forma valiosa para este trabalho. 

Aos professores do Programa, em especial à Dra. Ana Cristina Ferreira e à Dra. Marger 

Viana, pelos ensinamentos, pelo carinho, pelo incentivo e pela compreensão.  

Aos colegas da turma de 2018, pela amizade, pela troca de conhecimentos e 

experiências ao longo desses dois anos e meio. 

Aos meus amigos e familiares, pelo incentivo e pela confiança depositada. 

À minha amiga e companheira, Michelle, pelo amor, pelo carinho, pela paciência e por 

me fazer acreditar que eu seria capaz e que tudo daria certo. 

  



RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar e analisar as possíveis contribuições no 

desenvolvimento e na aplicação de Exercícios de Autocorreção de Construções 

Geométricas, por meio da integração GeoGebra / Moodle, no processo de ensino em um 

curso de formação de professores de Matemática na modalidade a distância. 

Fundamenta-se teoricamente em pesquisas sobre Exercícios de Autocorreção de 

Construções Geométricas com o GeoGebra no Ensino a distância, trazendo elementos 

sobre Tecnologias na Educação, especialmente Educação Matemática, da qual emerge o 

constructo Seres-Humanos-com-Mídias e o conceito de Geometria Dinâmica. Na 

presente pesquisa correlacionam-se os Exercícios de Autocorreção como Objetos de 

Aprendizagem, trazendo características fundamentais na sua utilização, como a 

reusabilidade e a granularidade. A pesquisa possui caráter qualitativo, adaptada segundo 

os pressupostos da Pesquisa Baseada em Design, e realizada no 1º semestre de 2020 na 

disciplina EAD541 – Prática de Ensino III: Construções Geométricas. A coleta de dados 

teve como base a pesquisa bibliográfica sobre Exercícios de Autocorreção, arquivos 

cedidos pelo professor da disciplina, documentos obtidos por meio das páginas 

pesquisadas, pesquisa de Exercícios de Autocorreção feita no site do GeoGebra, 

observação e acompanhamento das salas virtuais da disciplina, enquete aplicada aos 

alunos e relatório de uso de atividades no Moodle. Como resultado das análises, 

chegou-se à conclusão de que os Exercícios de Autocorreção de construções 

geométricas podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, pois ajudam 

na compreensão dos conteúdos relacionados, são de fácil utilização e possuem um 

grande potencial como ferramenta de ensino. Como Produto Educacional do Mestrado 

Profissional em Educação Matemática da UFOP, é apresentado um roteiro “passo a 

passo” de como construir alguns Exercícios de Autocorreção de Construções 

Geométricas, do tipo Objetos Dados, utilizando o software GeoGebra, visando alcançar 

professores de Matemática que queiram utilizá-los na modalidade a distância (ou 

mesmo presencial) no ensino de Geometria / Construções Geométricas. 

 

Palavras-chave: Exercícios de Autocorreção, Construções Geométricas, GeoGebra, 

Ensino a Distância, Pesquisa Baseada em Design.  



ABSTRACT 

 

This research aims to identify and analyze the possible contributions in the development 

and application of Self-Correction Exercises of Geometric Constructions, through the 

integration of GeoGebra / Moodle, in the teaching process in a distance education 

course for teachers of Mathematics teachers. It is theoretically based on research on 

Self-Correction Exercises of Geometric Constructions with GeoGebra in distance 

learning, bringing elements about Technologies in Education, especially Mathematics 

Education, from which emerges the construct Human-with-Media and the concept of 

Dynamic Geometry . In this research, the Self-Correction Exercises are correlated as 

Learning Objects, bringing fundamental characteristics in their use, such as reusability 

and granularity. The research has a qualitative character, adapted according to the 

assumptions of Design-Based Research, and carried out in the 1st semester of 2020 in 

the discipline EAD541 - Teaching Practice III: Geometric Constructions. The 

construction of the data was based on the bibliographic research on Self-Correction 

Exercises, files provided by the discipline's professor, documents obtained through the 

pages searched, Self-Correction Exercises research done on the GeoGebra website, 

observation and monitoring of the discipline's virtual rooms survey applied to students 

and report of use of activities in Moodle. As a result of the analyzes, it was concluded 

that the Self-Correction Exercises of geometric constructions can contribute to the 

teaching and learning process, as they help in understanding related contents, are easy to 

use and have great potential as a teaching tool. . As an Educational Product of the 

Professional Master's Degree in Mathematical Education at UFOP, a “step by step” 

guide on how to build some Self-Correcting Exercises of Geometric Constructions, of 

the type Data Objects, using the GeoGebra software is presented, aiming to reach 

Mathematics teachers who want to use them in distance mode (or even in person) in the 

teaching of Geometry / Geometric Constructions. 

 

Keywords: Self-Correction Exercises, Geometric Constructions, GeoGebra, Distance 

Learning, Design-Based Research. 
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CAPÍTULO 1 - INICIANDO A CAMINHADA 

 

 Apresentamos neste capítulo a trajetória do autor, na qual se destacam os 

aspectos que impulsionaram esta pesquisa e que estão relacionados tanto à sua 

experiência profissional como acadêmica. Em seguida, apresentamos nossa pesquisa e a 

estrutura deste trabalho. 

1.1. Um breve histórico discente e docente e as motivações em relação ao tema 

Como professor de Matemática da Educação Básica da rede pública de ensino da 

cidade de Ouro Preto, em busca de uma formação continuada e da possibilidade de 

desenvolver uma pesquisa na área de Educação Matemática, especificamente em 

Educação Matemática no Ensino Superior, com foco nas Tecnologias Digitais no 

Ensino de Matemática no ensino de Cálculo Diferencial e Integral I, ingressei no 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). 

Meu interesse pelo tema se dá por acreditar que a utilização de Tecnologias 

Digitais pode ser um facilitador no processo de Ensino-Aprendizagem da Matemática. 

Segundo Silva e Ferreira (2009), o uso de softwares aplicados à educação possibilita 

uma inovação no ensino, pois eles podem ser considerados uma ferramenta auxiliar na 

construção de conceitos e aplicações relacionadas ao ensino de Matemática, o que 

permite criar situações de aprendizagem estimulantes.  

Inicialmente, minha atenção estava voltada para o ensino de Cálculo Diferencial 

e Integral I. Esse interesse surgiu ao observar as dificuldades apresentados pelos alunos 

no entendimento dos conteúdos da disciplina e os altos índices de desistências e 

reprovações em diversos cursos de graduação em que ela é oferecida como obrigatória. 

Segundo Rafael (2015), um elevado índice de alunos não consegue obter aprovação na 

disciplina e o caso é tão recorrente que, em alguns semestres, a reprovação ultrapassa 

50% do percentual de alunos em uma turma. Durante minha graduação em Licenciatura 

em Matemática na UFOP, cheguei a cursar Cálculo Diferencial e Integral I por três 

vezes e assim pude perceber, além do alto índice de reprovações, que a metodologia 

empregada pelos professores era de aulas expositivas com pouca (ou nenhuma) 
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contextualização, inúmeras listas de exercícios após cada conteúdo dado, sempre 

seguido por avaliações. Tais fatos por mim vivenciados ajudam a ilustrar os problemas 

relacionados ao ensino nessa disciplina. Corroborando a minha percepção, Machado 

(2008) afirma que: 

 

[...] podem ser citadas como algumas das possíveis causas para 

o desenvolvimento do cenário insatisfatório do ensino-

aprendizagem de Cálculo, as causas de natureza cognitiva, isto 

é, os alunos não apresentam estruturas cognitivas capazes de 

compreender as complexidades do Cálculo; as causas de 

natureza didática, segundo esta concepção as dificuldades 

estariam em encontrar a metodologia mais adequada ao ensino 

e, por último, as dificuldades de natureza epistemológica, que 

baseia-se na ideia que as deficiências referentes ao ensino de 

Cálculo são anteriores ao espaço-tempo local do ensino de 

Cálculo (MACHADO, 2008, p. 89). 

 

Enquanto tutor no curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a 

distância da UFOP, eu notei que, a cada semestre, as turmas de reoferta da disciplina de 

Cálculo Diferencial e Integral I possuíam grandes demandas. 

Dadas essas motivações e o intuito de buscar inovações no processo de ensino e 

aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral, pensei em desenvolver uma pesquisa 

com uma prática pedagógica que aliasse recursos tecnológicos diversificados que 

pudessem contribuir para a melhoria na aprendizagem dos alunos. Porém, alguns 

imprevistos me obrigaram a mudar.  

Um problema de saúde me impediu de começar a pesquisa no período letivo 

planejado. Por causa do adiamento de um semestre, iniciei os trabalhos em uma 

disciplina de reoferta, mas, com o andamento, constatou-se que o número de alunos que 

cursavam efetivamente a disciplina era muito pequeno. Então, resolvemos mudar o 

nosso foco. 

Ao pensar em uma nova pesquisa, cheguei a outro tema que também desperta 

meu interesse dentro do Ensino da Matemática: o Ensino de Geometria, mais 

especificamente o ensino de Geometria por meio de Construções Geométricas, 

suportado pela utilização de Tecnologias Digitais, que serão explicitadas no capítulo 

seguinte da presente pesquisa ao abordarmos a fundamentação teórica.  

Durante a graduação, nas disciplinas de prática de ensino e estágio, pude 

observar como o ensino de Geometria era, por muitas vezes, ignorado por muitos 
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professores da educação básica que priorizavam outros conteúdos matemáticos. Nesse 

sentido, Pavanello (1993) já alertava que:  

 

[o] gradual abandono do ensino da geometria, verificado nestas 

últimas décadas, no Brasil, é um fato que tem preocupado 

bastante os educadores matemáticos brasileiros e que, embora 

reflita uma tendência geral, é mais evidente nas escolas 

públicas, principalmente após a promulgação da lei 5692/71. A 

liberdade que essa lei concedia às escola quanto à decisão sobre 

os programas das diferentes disciplinas possibilitou que muitos 

professores de matemática, sentindo-se inseguros para trabalhar 

com a geometria, deixassem de incluí-la em sua programação 

(PAVANELLO, 1993, p. 1). 

 

Compactuando com esse pensamento, Clemente et al. (2015) afirmam que o 

ensino e a aprendizagem da geometria ficou, por um longo tempo, em segundo plano 

nos currículos de matemática das escolas brasileiras, estando ausente ou quase ausente. 

Porém, ainda segundo os autores, houve um aumento no interesse pela temática “ensino 

e aprendizagem da Geometria”, justificado pela mudança nos currículos escolares em 

relação ao ensino de Geometria e pelo aumento nos números de pesquisas publicadas 

nos últimos anos abordando vários aspectos em relação ao tema: 

 

[o]s trabalhos discutem diferentes aspectos relacionados à 

geometria, como a resolução de problemas, os livros didáticos, as 

dificuldades dos estudantes, os conteúdos geométricos e diversas 

geometrias não-euclidianas. De certa forma, esse leque de 

abordagens evidencia a preocupação com o ensino e a 

aprendizagem desses conceitos e conteúdos, principalmente, 

aqueles referentes à geometria não-euclidiana que comumente não 

são abordados em sala de aula (CLEMENTE et at., 2015, p.11). 

 

Ainda durante a graduação, percebia que o ensino da Geometria se mostra 

fundamental, pois está presente em todas as etapas da educação básica e os elementos 

geométricos podem ser vistos e relacionados com objetos existentes ao nosso redor 

(MARCA; BIESDORF; BENNEMANN, 2016). Seguindo essa linha, a utilização de 

atividades que envolvam Construções Geométricas pode favorecer o processo de ensino 

e aprendizagem da Geometria: “o professor pode beneficiar os alunos no 

desenvolvimento de seu raciocínio lógico e matemático, pois esse tipo de atividade 

explora os conhecimentos já adquiridos e estimula a compreensão e o aprofundamento 
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de novos conhecimentos matemáticos” (MARCA; BIESDORF; BENNEMANN, 2016, 

p. 4).  

 Após a graduação, iniciei meu trabalho como tutor no curso de Licenciatura em 

Matemática na modalidade a distância da UFOP e pude perceber que a utilização de 

recursos tecnológicos, como softwares matemáticos, especialmente o software 

GeoGebra, mostrou-se um importante aliado no ensino de Geometria: 

 

[...] é um programa que permite ao aluno construir o próprio 

conhecimento através de construções geométricas dinâmicas, 

com ferramentas que permitem: construir e medir polígonos e 

figuras; transladar, ampliar, girar e ocultar objetos; construir 

cônicas; utilizar cores e linhas variadas; rever o histórico de 

uma construção; comparar geometria e álgebra, ao mesmo 

tempo, por conta da existência de uma janela geométrica e de 

outra algébrica; testar hipótese e explorar teoremas; variar 

parâmetros; ou seja, trabalhar quase todo conteúdo matemático 

de ensino fundamental, médio e superior (MELO, 2014, p. 42).    

 

Além disso, o uso dessas ferramentas pode viabilizar a construção do 

conhecimento, de maneira autônoma e independente. Pensando nessa autonomia dos 

alunos e o fato de que, segundo Brandão e Isatoni (2004), a frustação do aluno dos 

cursos de educação a distância é a limitação ou falta de avaliação (feedback) imediata, 

uma proposta de atividades em que os mesmos sejam capazes de realizar de maneira 

autocorretiva pode contribuir para a sua aprendizagem (BRANDÃO; ISATONI 2004).  

 Hoje, como professor da rede pública estadual de ensino na cidade de Ouro 

Preto, percebo como a utilização de Exercícios de Autocorreção sobre construções 

geométricas com auxílio do GeoGebra poderia facilitar a compreensão dos alunos 

acerca do estudo de Geometria. Pelo fato do GeoGebra ser um software livre disponível 

inclusive para celulares, permitiria que os alunos realizassem atividades em qualquer 

lugar e a qualquer momento, sem o que o professor estivesse ao seu lado o tempo todo 

para orientá-lo.   

 Tendo em vista todas as experiências até aqui descritas, optei por desenvolver 

uma nova pesquisa com intuito de analisar Exercícios de Autocorreção sobre 

Construções Geométricas por meio do GeoGebra para apontar quais são as 

contribuições que as mesmas podem apresentar, tanto para o aluno como para o 

professor, no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, especificamente no 
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ensino e aprendizagem de Geometria por meio de Construções Geométricas. Os 

Exercícios de Autocorreção serão melhores detalhados a partir do terceiro capítulo deste 

trabalho.  

1.2. Apresentando nossa pesquisa 

 A pesquisa que desenvolvemos no Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da UFOP está delineada da seguinte forma: 

1.2.1. Questão de investigação 

 A partir das leituras e, principalmente, da motivação advinda das experiências 

discente e docente deste pesquisador, elaboramos a seguinte questão passível de 

investigação: 

 

Quais são as possíveis contribuições de Exercícios de Autocorreção ao ensino de 

Construções Geométricas em um curso de Licenciatura em Matemática na 

modalidade a distância?  

 

Tal questão de investigação se enquadra na linha de pesquisa de Educação 

Matemática no Ensino Superior, desenvolvida no Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto – Linha de Pesquisa 1: Educação 

Matemática Superior, Informática Educacional e Modelagem Matemática. 

1.2.2. Expectativas 

Em nossa pesquisa, manteremos a expectativa de que a utilização de Exercícios 

de Autocorreção de construções geométricas pode contribuir para o ensino de geometria 

na modalidade a distância, pela possibilidade de interação dos alunos com as atividades 

num ambiente integrando o software GeoGebra com a plataforma Moodle. 
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1.2.3. Objetivos 

O objetivo geral dessa pesquisa é identificar e analisar as possíveis contribuições 

e dificuldades no desenvolvimento e aplicação de exercícios de construções geométricas 

de autocorreção, por meio da integração GeoGebra / Moodle, no processo de ensino em 

um curso de formação de professores de Matemática na modalidade a distância. 

Como objetivos específicos estabelecemos: 

 – identificar, através de pesquisa teórico-bibliográfica e análise de livros, artigos e 

dissertações do banco de dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) a utilização de Exercícios de Autocorreção com o GeoGebra, 

na prática de ensino da Matemática e a Educação Matemática na modalidade a 

distância; 

– analisar formas de integrar os Exercícios de Autocorreção de construções geométricas 

do GeoGebra à plataforma Moodle; 

– identificar indícios de possíveis contribuições dos Exercícios de Autocorreção para o 

ensino de construções geométricas a distância. 

1.2.4. Metodologia da pesquisa 

A metodologia prevê a realização de uma Pesquisa Teórico-bibliográfica, 

analisando livros, artigos publicados em congressos e em revistas da área de Educação 

Matemática, teses e dissertações do banco de dados da CAPES, relacionados ao ensino 

de geometria, com foco na utilização de softwares matemáticos, em especial o 

GeoGebra e Ensino a Distância. Os levantamentos bibliográficos feitos constituirão os 

capítulos de revisão de literatura desta dissertação.  

A metodologia também prevê a realização de uma Pesquisa de Campo, no 1º 

semestre letivo de 2020, na sala virtual da disciplina Prática de Ensino III: Construções 

Geométricas, do curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância, do 

Centro de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal de Ouro Preto – 

CEAD / UFOP, a partir da elaboração, desenvolvimento e avaliação de atividades 

exploratórias utilizando o GeoGebra, relacionadas aos diversos conceitos de geometria e 

construção geométrica.  
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1.2.5. Tarefas  

 A partir da metodologia de pesquisa delineada anteriormente, estabelecemos as 

seguintes tarefas: 

– análise dos Exercícios de Autocorreção e da plataforma com os alunos de Licenciatura 

em Matemática na modalidade a distância do CEAD / UFOP; 

– aplicação e análise do questionário, de forma anônima, aos participantes da pesquisa a 

fim de obter informações sobre possíveis contribuições dos exercícios de construções 

geométricas de autocorreção para o processo de ensino em um curso de formação de 

professores de Matemática na modalidade a distância por meio da integração GeoGebra 

/ Moodle; 

– desenvolvimento de Exercícios de Autocorreção sobre construções geométricas como 

forma de produto educacional; 

– apresentação de um conjunto de atividades exploratórias de autocorreção com a 

utilização do GeoGebra em ambientes virtuais de aprendizagem, sob a forma de Produto 

Educacional do Mestrado Profissional em Educação Matemática, que possa contribuir 

para a prática docente de Professores ao lecionarem conteúdos relacionados à 

construções geométricas. 

1.3. Estrutura da dissertação 

A presente pesquisa está organizada em seis capítulos. No presente capítulo, foi 

apresentado um breve histórico docente e discente do autor com as motivações que 

levaram o mesmo a pesquisar sobre o tema escolhido e a visão geral do trabalho. No 

segundo capítulo, temos a lente teórica que auxilia na compreensão das contribuições 

elencadas na questão de investigação, abordando temas como Tecnologias na Educação, 

Seres Humanos Com Mídias, Fases do uso das Tecnologias Digitais na Educação 

Matemática, o uso do GeoGebra na Educação Matemática, a Educação a Distância e o 

Ensino de Construções Geométricas na mesma, além da revisão de literatura acerca da 

temática abordada. No terceiro capítulo, fazemos um detalhamento sobre os Exercícios 

de Autocorreção relacionando-os com Objetos de Aprendizagem e suas principais 

características, além de explanar sobre a plataforma Moodle e algumas de suas 

ferramentas. No quarto capítulo, é apresentado o percurso metodológico. No quinto 
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capítulo, temos todas as análises e descrição dos dados obtidos na pesquisa de campo. 

Nas considerações finais da pesquisa, alguns apontamentos e sugestões para futuros 

estudos. Por fim, nos anexos, temos documentos como, emenda da disciplina, 

orientações do professor da disciplina aos alunos sobre a realização dos exercícios de 

autocorreção e o termo de autorização para realização da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTANDO TEORICAMENTE NOSSA PESQUISA 

 

 Apresenta-se, neste capítulo, todo o aporte teórico utilizado para fundamentar a 

presente pesquisa que diz respeito às tecnologias na educação, aos seres humanos com 

mídias, às fases do uso das tecnologias digitais na Educação Matemática, ao uso do 

GeoGebra na Educação Matemática, à educação a distância e ao ensino de construções 

geométricas nessa modalidade. Em seguida, há uma breve revisão teórico-bibliográfica 

analisando teses e dissertações do banco de dados da CAPES relacionadas ao ensino de 

geometria e construções geométricas, com foco na utilização de softwares matemáticos, 

em especial, o GeoGebra e o Ensino a Distância.  

2.1. Tecnologias na Educação 

Nós, seres humanos, estamos cada vez mais dependentes da tecnologia. É 

perceptível como a busca por novas tecnologias, para facilitar nossas tarefas no 

cotidiano, vem nos acompanhando ao longo dos anos. Nesse cenário o computador 

surge como um possível facilitador, pois, segundo Borba (2002), para muitos, o 

computador é visto como a solução para diversos males. Em relação ao seu uso na 

educação, o autor relata: 

 

Empresários brasileiros referem-se à modernização da escola 

como fundamental para a formação da força de trabalho. E 

nesse, como em outros casos, modernização é representada pelo 

computador. Tal fenômeno não se restringe a países com alto 

grau de pobreza como o nosso. Na Dinamarca [...] esse 

fenômeno também acontece (BORBA, 2002, p. 141).  

 

Historicamente, de acordo ainda com Borba (2002), no Brasil houve duas 

correntes distintas quanto à utilização de tecnologias, em especial o computador, na sala 

de aula. Uma delas afirmava que o uso dessas tecnologias faria com que os estudantes 

deixassem de adquirir ou perdessem certas competências anteriores à chegada das 

mídias; corrente essa que perdeu força ao passo que o computador e a tecnologia em 

geral são onipresentes no mundo atual. Do outro lado, tivemos aqueles que se tornaram 

deslumbrados pela inovação e acreditaram que o computador poderia resolver quase 

tudo. 
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Ao falarmos da utilização do computador na educação, várias questões passam a 

ser alavancadas, como por exemplo: “Professores e alunos estão preparados para utilizar 

o computador?”, “Como disponibilizar computadores para turmas cada vez mais 

cheias?”, “Como associar o computador ao conteúdo dado em sala?”. Nesse sentido, o 

computador passa a se tornar um “problema” ao invés de uma solução. Porém, Borba 

(2002) acredita que o computador pode ser a solução de vários problemas educacionais: 

 

O primeiro deles foi a questão da cidadania, em contraste com a 

visão de preparo para o mercado de trabalho, que vê o direito à 

alfabetização tecnológica como estando no mesmo nível da 

alfabetização e da alfabetização matemática (BORBA, 2002, p. 

157). 

 

Também acreditamos que a utilização do computador pode ser a solução de 

vários problemas na educação, pois pode contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem ao facilitar a comunicação entre professores e alunos, aumentar o 

dinamismo do ensino, contribuir na busca por várias fontes de pesquisa e conhecimento, 

proporcionando, assim, a melhoria do rendimento de professores e alunos. 

Para Borba (2002), ao utilizar uma tecnologia, os seres humanos passam a 

formar um sistema que muda a sua relação com o conhecimento. Assim, passa a existir 

o ser humano com a tecnologia ou como ele nomeou o ser humano com mídias, como 

explicitaremos a seguir.   

2.2. Seres humanos com mídias 

O construto seres-humanos-com-mídias, proposto por Borba (2001, 2002, 2005), 

trata da interatividade entre atores humanos e não humanos no processo cognitivo, 

entendendo a interatividade como a possibilidade de o ser humano interagir com a 

mídia. Ele enfatiza que o conhecimento produzido é condicionado pelas tecnologias, 

uma vez que atores humanos e não humanos se unificam formando um coletivo 

pensante e, dessa forma, influindo um sobre o outro (BORBA; VILLARREAL, 2005).  

Borba (2001) afirma que coletivos formados por seres-humanos-com-mídias 

devem ser vistos como, no mínimo, a unidade básica de produção de conhecimento, 

enfatizando que:  
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[...] a reorganização do pensamento se dá não apenas na 

presença da mídia, mas também na sua ausência, englobando 

também a capacidade heurística de saber buscar determinada 

mídia em um dado momento. A extensão da memória sugerida 

por Levy é também uma transformação do pensamento e esta se 

dá interna, mas também externamente ao “ser humano”. É dessa 

forma que enfatizo que a unidade básica de produção do 

conhecimento deva ser no mínimo aquela constituída por seres-

humanos-com-mídias (BORBA, 2001, p. 143). 

 

Dessa forma, entende-se que o processo de produção do conhecimento não 

ocorre somente de forma individual e que nesse processo deve ser considerada a 

habilidade do ser humano compreender e procurar diferentes possibilidades que 

abranjam a complexidade da situação ou do problema a ser solucionado.  

 Ainda sobre a produção do conhecimento, levando em consideração o coletivo 

pensante seres-humanos-com-mídia, Borba (2002) afirma que gosta de pensar que a 

informática, como uma mídia, não melhora nem piora o ensino. Ela transforma o 

ensino, transforma a aprendizagem e transforma a forma como as pessoas produzem 

conhecimento. Para Lima (2016), outra perspectiva do construto seres-humanos-com-

mídias se constitui a partir da ideia de que as mídias exercem a possibilidade de 

reorganizar o pensamento das pessoas que com elas se integra. 

 Os cenários que podem se constituir a partir desses novos coletivos pensantes 

trazem desafios e possibilidades. O uso da tecnologia na educação, mais 

especificamente na Educação Matemática, não assumiu um papel de substituição, mas 

de agregação, como veremos na próxima seção. 

2.3. Fases do uso das tecnologias digitais na Educação Matemática 

Olhar para o passado e analisar a evolução do uso das tecnologias digitais na 

Educação Matemática nos ajuda a compreender as reais contribuições que tais 

tecnologias tiveram no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Com esse 

intuito, nesta seção, apresentaremos as fases do uso das tecnologias digitais na 

Educação Matemática. 

Para discutir essa questão, dividem tal processo em quatro fases, apresentando 

tecnologias, atividades matemáticas, perspectivas teóricas e outros aspectos que 

caracterizam cada uma dessas fases. 
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A primeira fase é marcada, inicialmente, por estudos com computadores, 

calculadoras simples e científicas. Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014) caracterizam, 

fundamentalmente, o início dela, em 1985, pela utilização do software LOGO, que, a 

partir do seu design, permite, por meio de digitação de caracteres, o input de comandos 

de execução em que a linguagem de programação é utilizada para a compreensão do 

significado de execução dos comandos. O construcionismo, que, segundo Papert (1980), 

é uma teoria sobre a construção do conhecimento baseada na realização de uma ação 

concreta que resulta em um produto palpável desenvolvido com a utilização do 

computador, é a principal perspectiva teórica sobre o uso pedagógico do LOGO, 

enfatizando relações entre linguagem de programação e pensamento matemático. Nessa 

fase, começam a surgir discussões sobre a necessidade e a possibilidade de as escolas 

terem laboratórios de informática: 

 

A informática começou a disseminar-se no sistema educacional 

brasileiro nos anos 80 e início de 90, do século XX, com uma 

iniciativa do Ministério da Educação. Inicialmente o MEC 

patrocinou um projeto, denominado EDUCOM, destinado ao 

desenvolvimento de pesquisas e metodologias sobre o uso do 

computador como recurso pedagógico, do qual participavam 

cinco universidades públicas, nas quais foram implantados 

centros-piloto para desenvolver investigações voltadas ao uso 

do computador na aprendizagem (BORBA; SCUCUGLIA; 

GADANIDIS, 2014, p. 27). 

 

Segundo Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014), a segunda fase é iniciada na 

primeira metade dos anos 1990, com a acessibilidade e popularização do uso de 

computadores pessoais. Nessa fase, surgiu uma grande variedade de perspectivas sobre 

como estudantes, professores e pesquisadores viam o papel dos computadores em suas 

vidas pessoais e profissionais. Nesse contexto, temos um importante conceito que 

relaciona o uso do computador e o ensino de Geometria, conhecido como Geometria 

Dinâmica (GD), que será tratado mais adiante neste trabalho. 

Alguns softwares ganharam destaque nessa fase: 

 

Nesta fase destacamos o uso de softwares voltados para as 

múltiplas representações de funções (como o Winplot, o Fun e o 

Graphmathica) e de geometria dinâmica (como o Cabri 

Géomètre e o Geometricks). O uso de sistemas de computação 
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algébrica (como o Maple) também merece destaque [...] 

(BORBA; SCUCUGLIA; GADANIDIS, 2014, p. 28).  

 

A produção de tais softwares abriu um leque de possibilidades para o seu uso 

pedagógico, forçando educadores a saírem da sua zona de conforto ao reorganizarem 

uma proposta pedagógica com a utilização desses recursos. Isso possibilitou, então, a 

construção do conhecimento a partir dos coletivos de seres-humanos-com-mídias.  

Por volta de 1999, tivemos o início da terceira fase, devido ao advento da 

internet. Na educação, a internet passou a ser utilizada como fonte de informação, 

comunicação entre professores e aluno. Além disso, possibilitou a realização de cursos a 

distância para formação. Há o surgimento e consolidação de expressões como 

Tecnologias da Informação (TI) e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

(BORBA; SCUCUGLIA; GADANIDIS, 2014). 

A quarta e última fase teve início em meados de 2004 e vem sendo vivenciada 

atualmente. Segundo Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014), essa fase surgiu com a 

melhora da qualidade de conexão e dos recursos digitais, que trouxeram uma grande 

quantidade de novos elementos a serem introduzidos na sala de aula, tornando a 

aprendizagem mais dinâmica e conectada à realidade do aluno. Tal fase, na qual se 

tornou comum o uso do termo Tecnologias Digitais (TD), é caracterizada por vários 

aspectos como: GeoGebra, multimodalidade, novos designs e interatividade, tecnologias 

móveis ou portáteis, performance e performance matemática digital. 

 Sobre o surgimento de novas fases, Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014) 

afirmam que uma nova fase surge quando as inovações tecnológicas possibilitam a 

constituição de cenários qualitativamente diferenciados de investigação matemática, nos 

quais estão envolvidos aspectos como a elaboração de novos tipos de problemas, uso de 

diferentes termologias, surgimentos de perspectivas teóricas, entre vários outros. Ainda 

sobre as fases, esses autores destacam que, quando uma fase aparece, não exclui a outra:  

 

É importante destacarmos que o surgimento de cada fase não 

exclui ou substitui a anterior. Há certa “sobreposição” entre as 

fases, elas vão se integrando. Ou seja, muito dos aspectos que 

surgiram nas três primeiras fases são ainda fundamentais dentro 

da quarta fase. Muitas das tecnologias “antigas” ainda são 

utilizadas (BORBA; SCUCUGLIA; GADANIDIS, 2014, p. 37). 

 

Essa afirmação pode ser interpretada como na figura a seguir: 
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Figura 1: Fases do uso das TD na Educação Matemática.  

 

Fonte: Adaptado de Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014, p. 38) 

  

Esta pesquisa trabalhou com elementos de três dessas quatro fases: a fase 2, com 

um software, o GeoGebra, que pode representar a categoria dos programas de 

Geometria Dinâmica; a fase três, uma vez que o ambiente da pesquisa é uma disciplina 

do curso de licenciatura de Matemática ofertado na modalidade a distância; e a fase 4, 

com o uso do GeoGebra, como um software que, em um uso parcial como veremos à 

frente, pode ser classificado na categoria de Geometria Dinâmica e, também pode ser 

usado em cursos a distância integrando-se a salas virtuais. 

2.3.1. Geometria Dinâmica e o GeoGebra 

 Gravina (1996) constatou, em um curso de Licenciatura em Matemática de uma 

universidade pública do país, na disciplina de Geometria Plana e Espacial, que os alunos 

chegam à universidade sem ter atingido os níveis mentais da dedução e do rigor, 

fundamentais à Geometria, além de apresentarem pouca compreensão dos objetos 

geométricos, confundindo propriedades do desenho com propriedades do objeto. Para a 

pesquisadora, parte desta problemática tem origem nos programas e práticas de ensino 

de nossas escolas:  

 

[...] é o tratamento estereotipado dados aos objetos geométricos, 

é a apresentação de demonstrações com argumentos ordenados 

e prontos. Os livros escolares iniciam com definições, nem 

sempre claras, acompanhadas de desenhos bem particulares, os 

ditos desenhos prototípicos.  [...] O aspecto de construção de 

objetos geométricos raramente é abordado; dificilmente 
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encontramos no livro escolar a instrução “construa”, e, no 

entanto esta é uma das atividades que leva o aluno ao domínio 

de conceitos geométricos (GRAVINA, 1996, p. 2). 

 

Para lidar com as dificuldades geradas a partir dessa problematização no ensino 

de Geometria, a autora evidencia o quanto softwares com recursos de “desenhos em 

movimento” podem ser ferramentas ideais para a superação das dificuldades, 

apresentando uma metodologia de ensino de geometria diferenciada: 

 

Vemos emergir uma nova forma de ensinar e aprender 

Geometria; a partir de exploração experimental viável somente 

em ambientes informatizados, os alunos conjeturam e, com o 

feedback constante oferecido pela máquina, refinam ou 

corrigem suas conjeturas, chegando a resultados que resistem ao 

“desenho em movimento”, passando então para a fase abstrata 

de argumentação e demonstração matemática (GRAVINA, 

1996, p. 2). 

 

No ensino em ambientes informatizados, desde a década de 1980, até os dias 

atuais, observa-se que, segundo D´Ambrósio (1986), em muitas situações, o aluno se 

mostra mais confortável com o uso de tecnologias como o uso do computador e 

softwares do que o próprio professor, dado que, ultimamente, as crianças e os jovens 

fazem uso dessa tecnologia em jogos e brincadeiras apresentados por meio da 

tecnologia a eles.  

É nessa perspectiva de utilização de softwares com recursos de “desenhos em 

movimento” em ambientes informatizados que surge uma nova forma de ensinar e 

aprender Geometria, chamada de Geometria Dinâmica (GD). 

A definição de GD pode ser entendida como a implementação computacional da 

Geometria tradicionalmente conhecida:  

 

O nome “Geometria Dinâmica” (GD) hoje é largamente 

utilizado para especificar a Geometria implementada em 

computador, a qual permite que objetos sejam movidos 

mantendo-se todos os vínculos estabelecidos inicialmente na 

construção. Este nome pode ser melhor entendido como 

oposição à geometria tradicional de régua e compasso, que é 

“estática”, pois após o aluno realizar uma construção, se ele 

desejar analisá-la com alguns dos objetos em outra disposição 

terá que construir um novo desenho (BRANDÃO; ISOTANI; 

MOURA, 2006, p. 2). 
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Em GD, o dinamismo pode ser atribuído às possibilidades em podermos utilizar, 

manipular, combinar visualizar e construir virtualmente objetos geométricos, 

permitindo traçar novos caminhos de investigação (BORBA; SCUCUGLIA; 

GADANIDIS, 2014, p. 28). 

O GeoGebra é um software matemático livre e de distribuição gratuita. Ele é 

escrito em linguagem Java, o que permite o seu funcionamento em várias plataformas 

(Windows, Linux e Mac Os, por exemplo), inclusive em plataformas gratuitas (como o 

Linux) o que pode facilitar a sua implementação em escolas públicas. Ele também é 

disponibilizado na forma de aplicativo, permitindo, assim, que seja utilizado em 

celulares (smartphone) ou tablets. Possui o que podemos definir como um banco de 

dados, ou repositório, de arquivos construídos por pessoas de todo o mundo, utilizando 

seus recursos, chamado GeoGebra Materiais
1
 (ou somente Materiais), cujo acesso pela 

internet se dá pelo link: <https://www.geogebra.org/materials>. 

Os softwares de Geometria Dinâmica são softwares voltados para o ensino e a 

aprendizagem de geometria de forma mais dinâmica do que usualmente temos em uma 

sala de aula por meio de quadro e giz.  O GeoGebra atende a essa função, porém vai 

bem além de um software de Geometria Dinâmica: 

 

[...] o GeoGebra pode ser classificado como um software de 

Matemática Dinâmica, pois apresenta concomitantemente à 

representação geométrica, como um software de Geometria 

Dinâmica a representação algébrica, como por exemplo, as 

coordenadas de pontos, de equações de retas e circunferências. 

Assim, os recursos tecnológicos desse software podem 

potencializar o ensino e a aprendizagem de conteúdos em 

Geometria Plana (PELLI, 2014, p. 34). 

 

Porém, hoje em dia, em conformidade com Santana (2015), o GeoGebra é um 

software que vai além da Geometria Dinâmica e, portanto, pode ser classificado com 

um programa de Matemática Dinâmica. Ele pode ser usado para todos os níveis de 

ensino e reúne Geometria, Álgebra, Planilha de Cálculo, Gráficos, Probabilidade, 

Estatística e Cálculos Simbólicos em um único pacote, o que o torna líder na área de 

softwares de matemática dinâmica, apoiando o ensino e a aprendizagem em Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática. 

                                                 
1
 O termo “GeoGebra Materiais”, ou simplesmente “Materiais”, surgiu em substituição ao termo 

“GeoGebraTube”. 



32 

 

 

Em relação ao GeoGebra, Melo (2014) afirma que:  

 

[...] é um programa que permite ao aluno construir o próprio 

conhecimento através de construções geométricas dinâmicas, 

com ferramentas que permitem: construir e medir polígonos e 

figuras; transladar, ampliar, girar e ocultar objetos; construir 

cônicas; utilizar cores e linhas variadas; rever o histórico de 

uma construção; comparar geometria e álgebra, ao mesmo 

tempo, por conta da existência de uma janela geométrica e de 

outra algébrica; testar hipótese e explorar teoremas; variar 

parâmetros; ou seja, trabalhar quase todo conteúdo matemático 

de ensino fundamental, médio e superior (MELO, 2014, p. 42). 

 

Devido à sua flexibilidade de uso nas diversas áreas da Matemática, a 

popularidade do GeoGebra tem aumentado cada vez mais, como foi relatado por 

Nascimento (2012, p. 4):  

O GeoGebra está rapidamente ganhando popularidade no 

ensino e aprendizagem da matemática em todo o mundo. 

Atualmente, o GeoGebra é traduzido para 58 idiomas, utilizado 

em 190 países e baixado por aproximadamente 300.000 

usuários em cada mês. Esta utilização crescente obrigou o 

estabelecimento do Internacionais GeoGebra Insitute (GII), que 

serve como uma organização virtual para apoiar GeoGebra 

locais iniciativas e institutos (NASCIMENTO, 2012, p. 4). 

 

Paralelamente a isso, também, é crescente o número de pesquisadores que o 

utilizam em seus trabalhos, envolvendo o ensino e aprendizagem de Geometria em 

diferentes níveis de ensino. 

Em sua pesquisa que teve como objetivo desenvolver uma estratégia didática 

para o uso de tecnologias em atividades/problemas ligados à geometria plana, Lima 

(2016) afirma que o GeoGebra pode se constituir como um instrumento útil na 

exploração, experimentação e visualização de propriedades matemáticas de objetos dos 

campos da Matemática (Geometria, Álgebra, Cálculo, Probabilidade, e Estatística) à 

medida que se interage com as ferramentas disponíveis de acordo com o tema escolhido. 

Tal fato é justificado pelo dinamismo oferecido pelo software, por conta das simulações 

que executa e exibe ao usuário junto com uma estratégia didática. 

Fogaça (2015) evidencia o potencial do GeoGebra no processo de ensino e 

aprendizagem da geometria, uma vez que esse software facilita a construção geométrica 

pretendida, aumenta a sua precisão e diminui o tempo gasto para realizá-la. Ademais, 

ajuda a enriquecer o processo de aprendizagem da geometria, além de valorizar o 
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conhecimento matemático e a sua construção por meio de ações de experimentação, 

interpretação, visualização, indução, abstração, generalização e demonstração. 

Segundo Baur (2017), quando se utiliza o GeoGebra, o estudante tem a 

oportunidade de pensar sobre as ações que está realizando tanto quanto ao objeto que 

está sendo construído, como quanto aos movimentos que está realizando. 

2.3.2. Educação a distância 

Nos rudimentos históricos da Educação a Distância, o marco referencial oficial 

consiste na instalação de Escolas Internacionais, que ocorreu no início do século XX, 

período em que surgiram os primeiros registros dessa modalidade (ALVES, 2011).  

No Brasil, alguns fatos foram marcantes para a consolidação do ensino a 

distância. Segundo Alves (2011), tais fatos foram, inicialmente, a criação do Instituto 

Universal Brasileiro (IUB), em 1941, até a criação, em 2005, da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), uma parceria entre o MEC, estados e municípios, integrando cursos, 

pesquisas e programas de Educação Superior a Distância. 

Para Bezerra (2012), outro fator que muito influenciou a propagação e a 

consolidação da EAD em todo o Brasil foi o uso de computadores e a disponibilidade da 

internet, introduzidos nas universidades no período de 1970. Além disso, o uso das 

redes ampliou a interação no processo educativo, permitindo um maior intercâmbio 

entre professor, aluno e o próprio conhecimento. 

Na tentativa de melhor compreender o conceito “ensino a distância”, Almeida 

(2003) afirma que a EAD: 

 

É uma modalidade educacional alternativa que se tornou 

convencional e acessível àqueles que se encontram em 

condições desfavoráveis para frequentarem a sala de aula 

presencial e proporcionou, com a inserção das TIC nesse 

contexto, um impulso para disseminar e democratizar o acesso a 

educação (ALMEIDA, 2003, p. 329).  

 

Da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no âmbito 

da Educação a Distância, surgem os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) que, 

segundo Pereira (2007), são mídias que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos 

e permitir a interação entre os atores do processo educativo. 
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De acordo com Sancho (2010), os AVA são um espaço em que são propostas 

aos alunos atividades de aprendizagem por meio das TIC disponibilizadas para a 

colaboração formal ou informal. Assim, podemos entender os AVA como um suporte 

ao ensino e aprendizagem a distância.  

Para Pelli (2014), os AVA são onde acontecem as interações entre os professores 

que elaboram os materiais instrucionais e planejam as estratégias de ensino e aprendizagem 

com os tutores (presenciais e a distância), encarregados de auxiliar os alunos em suas 

atividades e tarefas, orientando-os em suas dúvidas. Ainda segundo a pesquisadora, os 

AVA são importantes para os processos de ensino e aprendizagem, pois:  

 

[...] possibilitam a utilização de recursos tecnológicos e 

pedagógicos para o ensino e aprendizagem de conteúdos 

específicos. Esses recursos permitem o desenvolvimento de 

metodologias educacionais que utilizam canais de interação 

web e visam oferecer o suporte necessário para a realização das 

atividades curriculares propostas no AVA (PELLI, 2014, p. 42). 

 

 Nesta pesquisa, trabalhamos com o ensino de Construções Geométricas em um 

curso a distância. Para isso, o professor da disciplina utilizou um ambiente virtual de 

aprendizagem, o Moodle, e articulou diversos recursos didáticos para favorecer o processo 

educacional, entre eles o GeoGebra. Explanaremos mais sobre o Moodle no capítulo 3. 

Na fase atual da Educação a Distância, o uso das TIC assumiu grande 

protagonismo. Para Santana (2015): 

 

[...] nesse contexto, sistemas de educação a distância (EAD) 

ganham destaque com o uso das ferramentas disponibilizadas 

pelas novas tecnologias para mediatizar o processo de ensino e 

aprendizagem com a utilização de ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA). Com o grande avanço da internet e a 

popularização do uso do computador, surgiram diversas 

ferramentas para auxiliar a criação e a oferta de cursos 

mediados por essas tecnologias (SANTANA, 2015, p. 33).  
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2.4. O Ensino de Construções Geométricas a distância 

 O ensino de Construções Geométricas no âmbito da EAD está intimamente 

ligado ao conceito de Geometria Dinâmica. Segundo Girotto (2016), uma Construção 

Geométrica pode ser vista como um procedimento do tipo “passo a passo”, em que 

novos pontos vão sendo gerados por meio de interseções entre retas, entre reta e 

circunferência e entre duas circunferências. Segundo Isotani (2005), a GD pode ser 

entendida como a implementação computacional da “geometria tradicional”, ou daquela 

utilizada em sala de aula com a régua e o compasso. Em vez de trabalhar com recursos 

físicos (lápis, borracha, compasso e régua) e ter seu registro feito em papel, passa-se a 

trabalhar com recursos digitais (software) e o resultado das construções é armazenado 

em arquivos. Uma das vantagens é que, após realizar uma construção, o aluno pode 

alterar as posições dos objetos iniciais e o programa redesenha a construção, 

preservando as propriedades originais.  

Então, podemos afirmar que o ensino de Construções Geométricas na 

modalidade a distância tornou-se exequível a partir da integração de um AVA com um 

software de Geometria Dinâmica, como o GeoGebra. Uma das possibilidades, e talvez a 

mais usual, é o aluno executar a construção usando o GeoGebra e enviar o arquivo pelo 

AVA para o professor. Porém essa possibilidade traz alguns inconvenientes: 

 

[...] o aluno não poderia saber de imediato se a sua solução 

estava correta e para obter alguma avaliação seria necessário 

gravá-la e enviá-la (p.e. por e-mail) para o professor; o 

professor, para ter acesso à solução do aluno, precisaria recebê-

la (p.e. por e-mail), gravá-la e depois abri-la no iGeom. O 

tempo consumido pelo professor nesta tarefa (e, portanto a 

espera do aluno pela avaliação) é proporcional ao tamanho de 

sua turma (BRANDÃO; ISOTANI; MOURA, 2006, p. 3).  

 

Uma solução para esses inconvenientes é o uso de Exercício de Autocorreção 

(EAC). Em nossa pesquisa, temos como objetivo identificar e analisar as possíveis 

contribuições na aplicação de EACs de construções geométricas em uma disciplina de 

Construções Geométricas na modalidade a distância. Para tal, fizemos uma revisão 

bibliográfica que é apresentada na próxima seção. Discorreremos mais sobre os EACs 

no capítulo 3. 
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2.5. Revisão bibliográfica 

 Apresentamos a seguir uma breve revisão bibliográfica, feita com intuito de 

encontrarmos trabalhos sobre Exercícios de Autocorreção de Construções Geométricas 

com utilização do GeoGebra, ou que estivessem relacionados ao ensino de 

Geometria/Construções Geométricas suportados pela utilização do GeoGebra na 

modalidade a distância. 

2.5.1. A revisão bibliográfica e sua metodologia  

Para obter uma melhor fundamentação teórica, um dos objetivos dessa pesquisa 

é identificar, por meio de pesquisa teórico-bibliográfica e análise de livros, artigos e 

dissertações do banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), a utilização de Exercícios de Autocorreção com o GeoGebra, 

na prática de ensino da Matemática e Educação Matemática, mais especificamente no 

ensino de geometria e construções geométricas, na modalidade a distância. Assim, para 

atingir tal objetivo e saber o que vem sendo produzido nessa área no Brasil, foi feito um 

levantamento com os principais termos dessa pesquisa.  

O levantamento foi realizado no catálogo de teses da CAPES, nos meses de 

fevereiro e março de 2020. As buscas foram feitas refinando os resultados através dos 

filtros “Matemática” e “Educação” para área do conhecimento e “Ensino de 

Matemática”, “Educação” e “Matemática” para área de concentração.  Inicialmente 

foram utilizados os termos “Construções Geométricas”, “GeoGebra” e 

“Autocorreção” escritos da seguinte forma: “Construções Geométricas” AND 

“GeoGebra” AND “Autocorreção”, para que os resultados fossem especificamente 

sobre Construções Geométricas, GeoGebra e Exercícios de Autocorreção. Porém a 

busca não alcançou nenhum resultado, mesmo quando os termos foram substituídos por 

termos semelhantes, “Autocorreção” por “Auto avaliação” ou “avaliação 

automática”, esses últimos ainda foram pesquisados junto com o termo “geometria”, 

nenhum resultado encontrado, ou “Matemática”, que resultou em 15 trabalhos, mas 

nenhum com relação direta à Matemática ou Ensino de Matemática. Ao utilizar os 

termos “Construções Geométricas” e “GeoGebra” foram encontrados 124 resultados. 

Em uma primeira avaliação, muitas pesquisas não eram específicas da área da Educação 
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Matemática, portanto houve a necessidade de refinar a busca selecionando somente as 

pesquisas pela área de conhecimento, Ensino de Ciências e Matemática. A partir daí, 23 

resultados foram encontrados e analisados. Foram descartados todos os trabalhos que 

não tinham uma relação minimamente próxima ao tema desta pesquisa, como por 

exemplo, trabalhos que tinham a Etnomatemática como a linha norteadora ou que 

priorizavam o ensino de outro conteúdo matemático através da construção geométrica.  

Dos 23 trabalhos, foram escolhidos 11, pois, após análise prévia, concluímos que 

poderiam contribuir, de alguma forma, na fundamentação da presente pesquisa, por 

abordarem o ensino de geometria por construções geométricas com o auxílio do 

GeoGebra, ou por estarem também relacioados ao Ensino a Distância. 

Após a leitura e análise completa de cada um desses trabalhos, eles foram 

organizados de acordo com os itens: autor, título, modalidade, instituição, ano da 

defesa, orientador, justificativa, questão de investigação, tema, referencial teórico, 

metodologia, resultados e conclusões. 

No próximo item será apresentado brevemente cada trabalho e a seguir as 

considerações sobre os mesmos e as considerações finais em relação ao levantamento. 

2.5.2. Sobre os trabalhos selecionados 

 Todos os trabalhos selecionados são dissertações de mestrado, três acadêmicos e 

nove profissionais, na área de Educação Matemática. Os anos de defesa das pesquisas 

selecionadas variam de 2014 a 2017: 

 

Gráfico 1: ano da defesa das pesquisas analisadas 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A maioria dos trabalhos foi desenvolvida em universidades da rede pública de 

ensino, nove no total e o restante, duas, na rede privada. Sendo a Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) as 

únicas com mais de um trabalho (dois) publicados, ambas no estado do Rio Grande do 

Sul, na região Sul do País. Separando as instituições onde os trabalhos foram 

produzidos por regiões, cinco foram na Região Sul, três na Região Sudeste e três na 

Região Nordeste, como mostra a figura a seguir: 

 

Figura 2: Distribuição das instituições de ensino por regiões 

Fonte: Dados da pesquisa 
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2.5.3. Apresentando os trabalhos selecionados 

Os trabalhos selecionados são apresentados a seguir seguindo a ordem 

cronológica em relação ao ano da defesa. 

Gimenes (2014) apresenta em seu trabalho as análises dos resultados da 

aplicação de um conjunto de atividades que partiram de processos exploratórios e 

investigativos com os recursos computacionais Superloto e GeoGebra. Seu objetivo era 

analisar as possíveis contribuições de sua proposta acerca da produção do conhecimento 

de geometria.  

Suas atividades investigativas basearam-se nos estudos de Ponte e Skovsmose 

(2000), nas quais os alunos foram desafiados por meio de questões abertas a encontrar 

resultados de forma experimental. Nessa proposta, o aluno buscou descobrir relações 

entre objetos matemáticos de forma não linear, com movimentos de idas e vindas, 

partindo dos conhecimentos que já dispunha, e, à medida que surgiam as dificuldades, 

novas oportunidades de aprendizagem foram oferecidas. A investigação fez uso de parte 

das ideias do casal Van Hiele para analisar características do processo de raciocínio 

geométrico dentro da produção de conhecimento, enquanto os programas 

computacionais, entre outras contribuições, ampliaram a qualidade da visualização das 

figuras geométricas e possibilitaram a exploração experimental num ambiente dinâmico 

e ágil, dando suporte ao aluno para refinar ou corrigir conjecturas baseados nas próprias 

construções geométricas.  

Ao finalizar a pesquisa, a pesquisadora averiguou como explorar e investigar 

como o computador trouxe diferentes resultados, destacando como formas de estratégias 

de ensino, pois provocam o envolvimento do aluno e o conduz a ações favoráveis à sua 

aprendizagem. 

 Melo (2014) teve como objetivos em sua pesquisa a elaboração e análise de 

atividades utilizando o software GeoGebra, envolvendo a formação do conceito de 

polígonos semelhantes, com intuito de responder à questão de investigação: “Como a 

mediação pedagógica baseada na utilização do software GeoGebra e na teoria histórico-

cultural pode contribuir para o processo de formação do conceito de polígonos 

semelhantes em alunos do 1º ano do Ensino Médio?”.  

A ideia central do trabalho foi a preparação de atividades com base em uma 

mediação pedagógica pautada no uso do software GeoGebra, como recurso auxiliar, e 
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nos princípios da teoria histórico-cultural e do ensino desenvolvimental para a criação 

de um ambiente dinâmico e interativo de aprendizagem, no qual o aluno tem a 

oportunidade de se tornar corresponsável pelo processo de construção do próprio 

conhecimento.  

Sua pesquisa se caracteriza como qualitativa e ainda pode ser classificada como 

bibliográfica e de campo. Realizando, inicialmente uma pesquisa bibliográfica para 

elaboração do referencial teórico, além de fazer uma reflexão sobre a importância de 

integrar o ensino de geometria às tecnologias de informação e comunicação.  

Ao analisar os resultados obtidos, a autora percebe que o software GeoGebra 

representa uma importante ferramenta para auxiliar o trabalho do professor que pretende 

desenvolver uma ação pedagógica voltada para a interação, dinamismo, para a 

possibilidade de simulação e visualização. Nas palavras de Melo (2014):  

 
Observando os resultados de nossa pesquisa, constatamos que a 

formação do conceito de polígonos semelhantes foi favorecida 

quando explorada num ambiente de aprendizagem dinâmico e 

interativo. O trabalho docente auxiliado pelas atividades 

desenvolvidas no software GeoGebra ajudaram a mudar a 

dinâmica da sala de aula na direção de valorizar o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas ao mesmo tempo 

em que se aprende matemática e na criação de um ambiente de 

investigação, de interação, de trabalho em grupo, de debate e de 

diálogo (MELO, 2014, p. 125). 

 

 Santana (2015) propõe investigar os possíveis entraves existentes no ensino de 

geometria com o intuito de melhorar o ensino relacionado ao Teorema do Ângulo 

Externo e suas consequências usando os ambientes de aprendizagens Velho Papel e 

Caneta (VPC) e o Ambiente virtual de Aprendizagem (AVA) com a operacionalidade 

do software educativo de geometria dinâmica GeoGebra. Em sua pesquisa-ação, 

qualitativa e exploratória, o autor utilizou, de forma operacional e pedagógica o 

GeoGebra em aulas expositivas com questionários de problemas envolvendo, o teorema 

do ângulo externo para avaliar o desempenho dos estudantes participantes da pesquisa 

em relação suas práticas de sala de aula com o ensino de geometria. Segundo o autor, 

sua pesquisa revelou avanços no processo de aprendizagem dos estudantes 

participantes:  
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A relação VPC e AVA com atuação do GeoGebra foi uma 

experiência exitosa que potencializou os estudantes 

participantes da pesquisa inferir sobre suas práticas pedagógicas 

de sala de aula para que possam utilizar ferramentas que 

realmente forneçam a aprendizagem significativa de seus alunos 

(SANTANA, 2015, p. 84). 

 

 Em sua pesquisa, Assumpção (2015) elaborou, implementou e avaliou uma 

sequência de atividades desenvolvidas no software GeoGebra a partir dos subsídios 

teóricos indicados pela teoria de registros de representação semiótica. Referenciado em 

Raymond Duval, filósofo e psicólogo reconhecido em pesquisas de Educação 

Matemática, o autor afirma que a teoria: 

 

[...] trata principalmente do funcionamento cognitivo, na 

atividade matemática e em problemas de aprendizagem. [...] 

enfatiza-se a utilização da língua materna nos procedimentos 

matemáticos, as compreensões de textos matemáticos, as 

diferentes formas de raciocínio e argumentação 

(ASSUMPÇÃO, 2015, p. 43). 

 

 Partindo da questão de investigação “Uma abordagem dinâmica pode contribuir 

no processo de ensino e aprendizagem de geometria para alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental, relativa aos conceitos de perímetro e área de polígonos, à luz da teoria 

dos registros de representação semiótica?”, Assumpção (2015) afirma que, baseado na 

análise dos resultados da aplicação da sequência de atividades, foi viabilizado aos 

alunos a aquisição de conhecimentos relativos aos conceitos de perímetro e área de 

polígonos com a utilização de um ambiente dinâmico sob a ótica da teoria dos registros 

de representação semiótica. O autor ainda aponta os benefícios que o software 

GeoGebra trouxe para sua pesquisa, uma vez que serviu de ferramenta facilitadora no 

processo de visualização para os sujeitos da pesquisa. 

 Com o objetivo de analisar como os alunos de uma turma de ensino superior, na 

disciplina de Geometria I, do curso de licenciatura em Matemática, constroem o 

conceito de congruência de figuras geométricas planas, por meio de registros de 

representação semiótica e geometria dinâmica, Fogaça (2015) realizou a sua pesquisa 

qualitativa na forma de estudo de caso.  

 A pesquisadora utilizou uma sequência de atividades conduzindo os estudantes à 

percepção das relações entre os diferentes registros de representação para entender o 
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conceito de congruência de figuras planas, a partir das transformações geométricas, 

referenciando-se na teoria dos registros de representação semiótica: 

 

[...] foram investigadas bibliografias que abordam a teoria dos 

registros de representação semiótica, proposta por Raymond 

Duval, a fim de realizar enfoques distintos da abordagem do 

conceito de congruência de figuras geométricas planas para, 

posteriormente, analisar os registros de representação semiótica 

produzidos pelos estudantes ao longo das atividades das quatro 

unidades elaboradas (FOGAÇA, 2015, p. 38). 

  

 Na realização das atividades, foram utilizados materiais manipuláveis e o 

software GeoGebra. No que diz respeito aos resultados, Fogaça (2015) afirma que as 

atividades propostas oportunizaram a construção e compreensão do conceito de 

congruência de figuras planas por meio dos registros de representação semiótica com o 

uso do GeoGebra e que a sua pesquisa pode abrir caminho para outras propostas. 

 Ferreira (2016), em sua pesquisa, relaciona o uso de Tecnologias Digitais (TD) 

como instrumento para o ensino e aprendizagem de Geometria, investigando a 

integração de TD ao ensino e aprendizagem da Geometria, com foco no estudo de 

perímetro e área de figuras geométricas planas no Ensino Fundamental – Anos Finais, 

mais especificamente, averiguou de que forma a utilização do software GeoGebra pode 

contribuir para o estudo do tema em questão. Sua investigação passou pelas etapas de 

abordagem do embasamento teórico para a fundamentação da pesquisa, diagnóstico e 

caracterização do cenário do uso das TD em escolas municipais de Juiz de Fora (MG), 

etapa de experimentação na qual utilizou uma sequência didática de atividades 

envolvendo o tema em estudo com o auxílio do software GeoGebra terminando na 

análise das atividades realizadas. Todas essas etapas foram respaldadas nos 

pressupostos teóricos da Engenharia Didática, justificado pela autora: 

  

[...] a Engenharia Didática, enquanto vertente de pesquisa 

qualitativa é aplicada a pesquisas que implicam parcialmente 

em experimentos de situações de aprendizagem, interligando 

assim a investigação à ação. Pode ser utilizada em função 

dupla: para análise de situações didáticas e como metodologia 

qualitativa de pesquisa em Matemática (FERREIRA, 2016, p. 

62). 
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A conclusão, segundo Ferreira (2016), é que o software GeoGebra pode ser 

eficaz na potencialização do estudo de perímetro e área de figuras geométricas planas.  

Em sua dissertação, Girotto (2016) apresenta uma proposta de desenvolvimento 

de hábitos do pensamento matemático no Ensino Fundamental a partir de atividades 

com uma sequência didática de construções geométricas no software GeoGebra. 

Inicialmente a pesquisadora aborda o papel do ensino de construções geométricas no 

ensino de geometria: 

 

O ensino de construções geométricas pode se tornar um aliado 

na aprendizagem da geometria, desde que as estratégias de 

ensino não fiquem restritas a propor, aos alunos, a repetição de 

métodos e procedimentos apresentados pelo professor. No caso 

das construções geométricas, é importante explorar os conceitos 

e as propriedades geométricas que nelas se apresentam 

(GIROTTO, 2016, p. 14). 

 

Além de fundamentar a pesquisa em documentos e recomendações específicas 

sobre o trabalho escolar com construções geométricas usando régua e compasso, 

seguidos de alguns recortes que ilustram a presença de tais construções nos livros 

didáticos (GIROTTO, 2016), a autora discute as regras de construção com a régua e o 

compasso. Já a fundamentação teórica da concepção do experimento didático da 

dissertação referencia-se nos hábitos de pensamento matemático. Por fim, é apresentado 

o potencial do software GeoGebra e, no contexto das construções geométricas, 

identifica os diferentes hábitos de pensamento propostos no trabalho de Goldenberg 

(GIROTTO, 2016).   

Segundo Girotto (2016), foi possível analisar e observar, considerando como 

material as produções dos alunos realizadas no GeoGebra, estratégias que revelam 

raciocínios que fazem parte dos hábitos dos pensamentos elencados, especialmente 

aqueles que dizem respeito a visualização, exploração e experimentação geométrica. 

Em sua pesquisa, Both (2016) teve como objetivo averiguar os subsunçores, pela 

Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) sobre conceitos de variação existentes em 

alunos ingressantes no curso de Matemática, no curso de Cálculo I, no segundo 

semestre de 2015, além de avaliar a aprendizagem significativa por meio da análise e 

classificação dos erros cometidos, conforme o Modelo de Análise Didática de Erros 

(MADE), na resolução de questões de Matemática propostas aos alunos participantes. 
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Sua pesquisa foi de caráter quanti-qualitativa e nela empregaram-se como instrumentos 

questionário, teste diagnóstico, entrevista, atividade investigativa e avaliação. As 

atividades foram elaboradas a partir de análise dos erros, com o auxílio do Ambiente 

Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) Moodle e do software GeoGebra.  

A relevância desse trabalho está no impacto que ele pode causar na vida dos 

alunos participantes dessa pesquisa, devido a construção e reconstrução por eles 

carregados, auxiliando-os a terem maior compreensão e facilidade com os conteúdos do 

curso de matemática (BOTH, 2016). 

Lima (2016) realizou seu estudo com o objetivo de desenvolver uma estratégia 

didática para uso de tecnologias em atividades/problemas ligados à geometria plana, 

com o tema Homotetia como elemento matemático principal. Sua pesquisa foi realizada 

com um grupo de professores que cursavam mestrado na área de Educação Matemática. 

Utilizou-se de uma sequência de atividades que destacava a utilização do software 

GeoGebra, analisando o percurso pautado pela exploração de construções geométricas 

em meio dinâmico.  

No referencial de sua pesquisa, o autor disserta sobre as tecnologias e produção 

do conhecimento, seres humanos com mídias e a fluência em interfaces digitais e um 

ciclo de formação. Lima (2016) destaca que a expectativa é que a fluência nas 

tecnologias colabore para alcançar os efeitos positivos, de modo que, por meio das 

interações com as mídias seja possível compreender certas reorganizações do 

pensamento. Tais reorganizações tendem a se consolidar à medida que o docente passa a 

agregar na sua prática a tecnologia digital sobre a qual desenvolveu certo nível de 

fluência (LIMA, 2016). 

De acordo com o autor, as atividades propostas provocaram reflexões a respeito 

de temas da geometria plana por parte dos sujeitos, e que houve, de fato, reorganizações 

do pensamento matemático a partir da manipulação das mídias, permitindo que o 

conhecimento sobre Homotetia pudesse ser discutido autonomamente (LIMA, 2016). 

Santos (2017) investigou os conhecimentos geométricos de dezoito alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental do município de Parauapebas, Pará, em relação a ponto, 

reta e plano nos ambientes de lápis e papel e aplicativo GeoGebra ao trabalhar figuras 

geométricas. Em sua pesquisa, de caráter qualitativo, foi elaborada uma proposta 

didática com o objetivo de trabalhar conteúdos iniciais de Geometria, visando, 

posteriormente, à aplicação de questionário inicial e final. Tal proposta consistia em 
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atividades com o intuito de investigar conhecimentos geométricos (ponto, reta e plano) 

tanto no ambiente lápis e papel quanto no ambiente GeoGebra. Além de abordar os 

conceitos que envolvem a geometria e a geometria dinâmica, especificamente o 

GeoGebra, o pesquisador utilizou-se da Teoria Piagetiana e do Modelo de Van Hiele 

para discussão sobre o conhecimento geométrico do aluno.  

Sobre a Teoria Piagetiana, o autor afirma que:  

 
[...] possibilita considerar os aspectos relacionados mais 

intrínsecos ao desenvolvimento cognitivo da criança e, 

sobretudo, a formação do sujeito enquanto autônomo da 

produção do seu conhecimento, evidenciando a evolução mental 

durante cada estágio de desenvolvimento cognitivo (SANTOS, 

2017, p. 39).  

  

Esta perspectiva possibilita ao professor um ensino em que a interação entre o 

sujeito e o objeto resulte em conhecimento (SANTOS, 2017, p.39). 

Já sobre o Modelo de Van Hiele, leva o aluno partir do nível da visualização de 

um conceito geométrico, seguir ao nível da análise, prosseguir pelo nível da dedução 

formal e, finalmente atingir o nível do rigor da conceituação do ente geométrico, 

passando a entender e relacionar conceitos geométricos abstratos (SANTOS, 2017). 

Para o autor, quando o ensino é desenvolvido de acordo com as fases de aprendizagem, 

há o favorecimento para a aquisição de um nível de pensamento num dado assunto da 

geometria. De acordo com os resultados de sua pesquisa, Santos (2017) concluiu que os 

alunos compreenderam melhor os conteúdos ponto, reta e plano no ambiente GeoGebra 

do que no ambiente em lápis e papel e acredita que o professor, ao utilizar o recurso 

tecnológico para o ensino da Geometria, pode vir a possibilitar uma dimensão 

inovadora.  

Por fim, Baur (2017) investigou o processo de aprendizagem de geometria em 

uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal de Porto 

Alegre, onde desenvolveram os conceitos de quadriláteros, triângulos e de 

Transformações Geométricas (translação, rotação e reflexão) sob a perspectiva da 

Investigação Matemática em sala de aula. A Investigação Matemática em sala de aula 

proporciona ao estudante a vivência do processo de construção do conhecimento e não 

objetiva apenas o resultado final (BAUR, 2017). Os conceitos de geometria 
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apresentados pela autora foram investigados utilizando o software GeoGebra como 

recurso das TIC. 

Para a análise do processo de aprendizagem dos estudantes, foi utilizada a 

perspectiva dos níveis de Van Hiele (visualização, análise, dedução informal, dedução 

ou dedução formal, rigor), que classifica os níveis de pensamento geométrico, utilizando 

também uma abordagem que admite a existência de níveis intermediários (BAUR, 

2017). A pesquisadora concluiu que houve progresso dos níveis de Van Hiele para os 

estudantes analisados. 

2.5.4. Considerações sobre a revisão bibliográfica  

Todos os trabalhos escolhidos para essa revisão bibliográfica, embora não 

possuam relação direta com os EACs, têm referenciais teóricos fundamentados na 

Educação Matemática e estão condicionados à utilização do GeoGebra na prática de 

ensino da geometria por meio de construções geométricas, seja na modalidade de ensino 

a distância ou presencial. 

Em seus objetivos, as pesquisas foram direcionadas para a implementação de 

uma proposta de ensino de geometria voltada para a utilização do GeoGebra e uma 

melhor compreensão das contribuições que o software poderia trazer. Os resultados 

apresentados contêm sequências didáticas de vários conteúdos de geometria 

evidenciados pelas construções geométricas com opções de atividades que utilizam as 

tecnologias para aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem. 

Sobre o tipo de pesquisa, Both (2016) classificou a sua pesquisa como um 

estudo de caso, na qual empregou uma abordagem quanti-qualitativa. Os demais 

pesquisadores tiveram uma abordagem qualitativa, sejam elas classificadas como 

bibliográfica, de campo, exploratória, pesquisa-ação ou estudo de caso. 

Em suas considerações finais, todos os pesquisadores chegaram a uma conclusão 

positiva e otimista em relação à utilização do GeoGebra no ensino de geometria aliado à 

utilização de construções geométricas. A esperança de muitos, como Melo (2014), é que 

todos os conteúdos e ideias apresentadas possam ser refletidas, discutidas e 

complementadas por professores e pesquisadores que tenham a preocupação de procurar 

novas alternativas para se trabalhar a matemática. E que, embora seja um tema bastante 

pesquisado, há possibilidade de novos estudos, como sugere Santana (2015):  
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Deixamos como sugestão para futuros trabalhos: a extensão da 

metodologia aplicada neste trabalho para a sala de aula em 

outras áreas do conhecimento; utilização do computador de 

forma adequada através dos recursos computacionais (softwares 

educativos) como ferramenta de apoio pedagógico para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas; elaboração de 

questionários com questões discursivas sobre o conteúdo de 

geometria plana (o teorema do ângulo externo) para 

diagnosticar os conhecimentos prévios dos estudantes 

participantes e intervir em sua prática de sala de aula de forma a 

ampliar os conhecimentos e res-significar o ensino 

(SANTANA, 2015, p. 84). 

 

As publicações analisadas nesta revisão bibliográfica trazem diversos 

referenciais teóricos, porém podemos destacar que o modelo de Van Hiele, Seres 

Humanos Com Mídias, a Informática na Educação Matemática e a utilização da 

GeoGebra na Educação matemática foram comuns a vários autores. Alguns se 

dedicaram a refletir sobre o ensino de Geometria e/ou autores chegaram a fazer uma 

análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) acerca do ensino de Geometria.  

O que podemos concluir, a partir deste levantamento, é que foi possível perceber 

que, apesar da utilização do GeoGebra se mostrar crescente nos dias de hoje, 

principalmente no ensino de Geometria por meio de construções geométricas, há muito 

pouco, ou quase nada, produzido no país em relação aos Exercícios de Autocorreção 

sobre construções geométricas com a utilização do GeoGebra. Tal busca por esse tema 

se torna ainda mais difícil se consideramos o ensino na modalidade a distância, 

mostrando se assim, uma temática com bastante potencial a ser explorado. Essa 

constatação nos motivou a seguir em frente com nossa pesquisa que, no próximo 

capítulo, passaremos a discorrer acerca dos Exercícios de Autocorreção e das 

funcionalidades da plataforma Moodle. 
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CAPÍTULO 3 – OS EXERCÍCIOS DE AUTOCORREÇÃO E O MOODLE 

 

Neste capítulo, apresentaremos e aprofundaremos o conceito de Exercícios de 

Autocorreção (EACs), além de caracterizá-los como Objetos de Aprendizagem (OA), 

devido às suas características, em especial a Reusabilidade e a Granularidade. Faremos, 

também, a caracterização da plataforma Moodle e a integração dos EACs com a mesma. 

3.1. Exercícios de Autocorreção 

Em nossa pesquisa, estamos considerando Exercícios de Autocorreção (EACs) 

aquelas atividades ou exercícios em que o estudante, ao realizá-lo, recebe um retorno, 

um feedback imediato sobre a solução do exercício, sem que haja a necessidade da 

intervenção do professor no processo de avaliação. Essa expressão tem sido usada pelo 

professor da disciplina na qual desenvolvemos nossa pesquisa.  

Na busca da fundamentação teórica deste trabalho, encontramos poucas 

referências à expressão relacionada a Construções Geométricas. Encontramos 

expressões e termos semelhantes usados por outros pesquisadores, como “Avaliação 

Automática”, “Validação Automática”, em Isotani (2005) e em Brandão, Isotani e 

Moura (2006). Tais termos se assemelham, essencialmente por definição, às ideias de 

um EAC. 

De acordo com Isotani (2005), a Validação Automática oferece novas 

perspectivas para o uso de programas de Geometria Dinâmica pela Internet, pois tornou-

se possível validar de forma rápida e automática os exercícios realizados, além de 

oferecer respostas rápidas aos alunos. Exercícios nesse contexto podem ser entendidos 

como qualquer problema a ser solucionado. 

 Uma proposta baseada em EAC pode trazer benefícios para professor e para o 

aluno no processo de ensino e aprendizagem de Geometria / Construções Geométricas. 

Segundo Brandão, Isotani e Moura (2006), tanto o professor quanto o aluno obtêm mais 

benefícios, pois o professor tem sua tarefa de avaliação de exercícios reduzida ou 

eliminada, enquanto o aluno, além de conseguir estudar em seu próprio ritmo, pode 

obter uma pronta resposta sobre como seu exercício foi avaliado. Ainda em relação aos 
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benefícios no processo de ensino e aprendizagem de Matemática, Isotani (2005) afirma 

que: 

 

[...] os programas que permitem ao professor desenvolver 

exercícios práticos, que podem ser resolvidos utilizando 

diferentes estratégias, são os mais recomendados para o ensino 

de Matemática. Além disso, através de ferramentas de validação 

automática de exercícios, diminuímos a carga de trabalho de 

professores e, se estas ferramentas estiverem interligadas a um 

sistema de gerenciamento de conteúdo/curso [...] podemos 

catalogar os trabalhos realizados pelos alunos. Posteriormente, 

o professor pode usar esse catálogo para verificar as estratégias 

e dificuldades encontradas por seus alunos durante as atividades 

realizadas, tanto no modo presencial quanto a distância 

(ISOTANI, 2005, p. 14). 

 

No final da citação acima podemos perceber, que, segundo Isotani (2005), os 

exercícios de validação automática, ou EAC, como definimos, trazem os mesmos 

benefícios tanto no ensino presencial quanto na modalidade a distância, e uma das 

principais frustrações dos alunos em cursos de EaD é a limitação ou a falta de uma 

validação/ avaliação imediata. 

 Destacando os benefícios de EAC para aos alunos, Isotani (2005) aponta que: 

 

[...] após a realização de cada exercício, o oferecimento de 

respostas rápidas ao aluno contribui para o seu aprendizado [...] 

devido ao aluno poder tirar as dúvidas imediatamente após o 

surgimento das mesmas. Além disso, utilizando uma ferramenta 

de gerenciamento podemos: [...] oferecer exercícios de acordo 

com a velocidade do aluno em resolvê-los, respeitando seu 

ritmo de aprendizagem (ISOTANI, 2005, p. 14). 

  

A seguir, abordaremos as razões nas quais os EACs podem ser caracterizados 

como Objetos de Aprendizagem. 

3.2. EAC como Objetos de Aprendizagem
2
  

Em busca de uma melhora na qualidade do processo de ensino e aprendizagem, 

em diferentes áreas do conhecimento, as TIC’s têm funcionado como um elemento 

                                                 
2
 Ao iniciar a pesquisa, não tínhamos, a priori, essa relação estabelecida. Ela aconteceu no momento da 

análise. Porém, para uma melhor organização do texto, optou-se por trazer a fundamentação sobre 

Objetos de Aprendizagem fora do capítulo Análise e Descrição dos dados. 
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catalisador e transformador do planejamento pedagógico. Nesse sentido, podemos 

observar que desde o surgimento da internet é crescente o número de pessoas que a 

utilizam para compartilhar conhecimento e, à medida que ela vem evoluindo, foram 

sendo criados, aprimorados e disponibilizados novos conteúdos educacionais para 

trabalhar diferentes conceitos e componentes curriculares (ANDRADE, 2017). 

Nesse contexto, temos os Objetos de Aprendizagem (OA), que podem ser 

compreendidos como facilitadores no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem. Nesta seção vamos definir o que vem a ser OA e relatar suas principais 

características, principalmente a característica da Granularidade, a qual os EACs se 

encaixam de acordo com a forma que eles são construídos. Falaremos também de alguns 

repositórios específicos de OA. 

3.2.1. Objetos de Aprendizagem 

Com utilização cada vez mais crescente e tendo início, no Brasil, no começo dos 

anos 2000, um Objeto de Aprendizagem (OA) pode ser entendido como uma entidade 

qualquer, digital ou não, que possa ser utilizada no processo de ensino e aprendizagem 

ou treinamento:  

 

[o]bjetos de Aprendizagem são definidos como uma entidade, 

digital ou não digital, que pode ser usada e reutilizada ou 

referenciada durante um processo de suporte tecnológico ao 

ensino e aprendizagem. Exemplos de tecnologia de suporte ao 

processo de ensino e aprendizagem incluem aprendizagem 

interativa, sistemas instrucionais assistidos por computadores 

inteligentes, sistemas de educação a distância, e ambientes de 

aprendizagem colaborativa. Exemplos de objetos de 

aprendizagem incluem conteúdos de aplicação multimídia, 

conteúdos instrucionais, objetivos de aprendizagem, 

ferramentas de software e software instrucional, pessoas, 

organizações ou eventos referenciados durante o processo de 

suporte da tecnologia ao ensino e aprendizagem (BALBINO, 

2007, p. 1). 

 

Por meio dessa definição podemos destacar que as palavras “digital”, 

“reutilizável” e “aprendizagem” são importantes na compreensão da definição de um 

OA.  
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Tendo como entidades de padronização o Instituto de Engenheiros Eletricistas e 

Eletrônicos (Institute of Electrical and Eletronics Engineers – IEEE) e o Information 

Technology for Learning, Education, and Training, os OA tiveram sua origem atribuída 

a Hodgins (2002), que traz a ideia dos blocos de LEGO™ para associar às 

possibilidades de reuso de um objeto de aprendizagem, de acordo com as necessidades e 

características do aprendiz, fazendo da reusabilidade um conceito fundamental inerente 

aos OA. 

Há várias outras definições sobre OA além das apresentadas. Segundo Wiley 

(2002), por exemplo, um OA é qualquer recurso digital que pode ser utilizado para 

suporte ao ensino. Além disso, o autor propõe a metáfora do átomo em contraponto à 

metáfora do LEGO™, de Hodgins (2002), com a ideia de que um átomo é um pequeno 

componente, podendo ser combinado e recombinado com outros átomos para formar 

uma molécula, ou seja, um todo maior. Para Wiley (2002), os átomos são diferentes dos 

blocos de LEGO™, pois nem todo átomo pode ser combinado com qualquer átomo, os 

átomos só podem ser combinados em certas estruturas prescritas, dependentes de sua 

estrutura interna e, por isso, é necessário algum conhecimento específico para conseguir 

combiná-los e compor uma estrutura maior. 

Já Carneiro e Silveira (2014) relacionam um OA com quaisquer materiais 

eletrônicos relacionados à construção do conhecimento:  

 

[...] adota-se o conceito de OA como quaisquer materiais 

eletrônicos (como imagens, vídeos, páginas web, animações ou 

simulações), desde que tragam informações destinadas à 

construção do conhecimento (conteúdo autocontido), explicitem 

seus objetivos pedagógicos e estejam estruturados de tal forma 

que possam ser reutilizados e recombinados com outros objetos 

de aprendizagem (padronização) (CARNEIRO; SILVEIRA, 

2014, p. 5). 

 

Para Carneiro e Silveira (2014), existem algumas condições para que um recurso 

educacional seja considerado um OA:  

 explicitar claramente um objetivo pedagógico: propiciar orientações claras para 

que o aluno saiba o que se espera que ele aprenda ao usar o objeto de 

aprendizagem, e o professor (distinto de quem produziu o objeto) saiba como 

poderia usar o mesmo; 
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 priorizar o digital: priorizar o desenvolvimento de objetos de aprendizagem que 

não necessitem, para sua utilização, de aplicativo ou programa que não esteja 

disponível gratuitamente na web; 

 prover auxílio aos usuários: oferecer auxílio ao usuário via interface e via 

instruções facilmente acessíveis; 

 proporcionar interatividade: proporcionar que o usuário possa interagir, 

executando ações com o objeto; 

 proporcionar interação: permitir ações entre os usuários (alunos, professores, 

tutores etc.) a partir do e/ou no objeto; 

 fornecer feedback constante: manter o usuário sempre informado do estado atual 

de sua interação com o OA; 

 ser autocontido: ter foco em um determinado assunto e explicá-lo sem 

necessariamente depender de outros objetos e/ou materiais. 

Todas as condições descritas acima apontadas por Carneiro e Silveira (2014) são 

características que observamos em um EAC durante nossa análise, justificando-o como 

um Objeto de Aprendizagem, na concepção desses autores. 

Desenvolvidos com fins educacionais, os OA são utilizados para apoiar a 

aprendizagem tanto presencial quanto a distância: 

 

[...] os OA podem cobrir diversas modalidades de ensino como 

presencial, híbrida ou a distância. Ainda podem ser empregados 

na educação formal, coorporativa ou informal e se apresentarem 

como unidades de pequena extensão e fácil manipulação 

podendo ser combinados com outros objetos educacionais ou 

qualquer outra mídia digital.  Além disso, um Objeto de 

Aprendizagem pode ter usos variados, pois o seu conteúdo pode 

ser alterado e ainda ter sua interface modificada para se adaptar 

a outros módulos (ANDRADE, 2017, p. 32). 

 

A afirmação acima traz mais um elemento importante para termos condições de 

responder a nossa questão de investigação. Levando em consideração que em nossa 

pesquisa os EACs são aplicados em um curso de formação de professores de 

Matemática na modalidade a distância, para que um EAC, o qual passamos a 

caracterizar como um OA, traga contribuições na sua aplicação, é necessário que ele 
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possa apoiar qualquer modalidade de ensino, seja ela presencial ou a distância. No 

capítulo de descrição e análise dos dados discorreremos mais a respeito.  

De acordo com Mendes, Souza e Caregnato (2004), as características e 

elementos que compõem os OA, ou seja, aspectos que devem ser levados em 

consideração quando um OA é construído ou quando o professor vai selecioná-lo para 

uso são: 

 reusabilidade: o objeto deverá ser reutilizável diversas vezes em diferentes 

contextos de aprendizagem; 

 adaptabilidade: adaptável a qualquer ambiente de ensino; 

 granularidade: é o “tamanho” de um objeto. Um OA de maior granularidade é 

considerado pequeno, ou em estado “bruto”, como uma imagem, um texto ou 

um fragmento de áudio. Um OA de menor granularidade pode ser uma página 

web inteira, que combina textos, imagens e vídeos, por exemplo;  

 acessibilidade: acessível facilmente via internet para ser usado em diversos 

locais; 

 durabilidade: possibilidade de continuar a ser usado, independente da mudança 

de tecnologia;  

 interoperabilidade: habilidade de operar por meio de uma variedade 

de hardware, sistemas operacionais e browsers, com intercâmbio efetivo entre 

diferentes sistemas; 

 metadados (dados sobre dados): facilitadores na busca de um objeto em um 

repositório. Descrevem as propriedades de um objeto, como título, autor, data, 

assunto etc. 

A reusabilidade é uma das principais características de um OA. Diante disso, 

podemos nos deparar com o desafio de produzir OA com conteúdos e estruturas 

adequadas a fim de auxiliar o ensino e a aprendizagem em diferentes contextos de forma 

a garantir a reusabilidade. Nesse sentido, Braga, Dotta, Pimentel e Stransky (2012) 

afirmam que a adoção de uma metodologia adequada para a produção de um OA poderá 

conduzi-lo ao maior número de características desejáveis, garantindo, assim, sua 

reusabilidade. Os autores ainda apontam outros desafios e dificuldades na utilização e 

reuso de OA: 
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 didático-pedagógicas: OA não explicitam seus objetivos, pois foram 

desenvolvidos com foco nos atributos técnicos; 

 contextualização: professores não conseguem inserir OA encontrados no 

contexto da disciplina, pois faltam informações que lhes deem este suporte; 

 recuperação: é difícil encontrar os OA, pois não são catalogados de maneira 

adequada; 

 instalação: o professor encontra o OA, mas muitas vezes não consegue instalá-lo 

e utilizá-lo, pois faltam manuais que lhe oriente a como fazê-lo; 

 portabilidade: o professor não consegue reutilizar o OA em seu ambiente virtual 

de aprendizagem. Além disso, muitos OAs apresentam problemas em diferentes 

sistemas operacionais ou dispositivos de hardware; 

 usabilidade: professores e alunos não conseguem manipular o OA por conta da 

baixa usabilidade; 

 acessibilidade: poucos OAs são acessíveis a qualquer tipo de pessoa, 

com deficiência ou não; 

 avaliação pedagógica: os OAs produzidos não foram avaliados 

pedagogicamente, o que não dá segurança sobre seu efetivo apoio à 

aprendizagem; 

 baixa precisão: OAs apresentam resultados imprecisos por falta, provavelmente, 

de testes de precisão; 

 confiabilidade: OAs possuem baixa confiabilidade, apresentam defeitos de uso. 

De acordo com as definições e características apresentadas, podemos citar 

alguns exemplos desses Objetos de Aprendizagem: um cartaz, uma maquete, uma 

canção, um ato teatral, uma apostila, um filme, um livro, um jornal, uma página na web, 

simulações, calculadoras eletrônicas, animações, tutoriais, textos, bibliografias, clipes 

ou fragmentos de áudio e vídeo, fotografias, ilustrações, diagramas, gráficos, mapas, 

histogramas, testes, avaliações, cursos, entre tantos outros.  

Uma vantagem do uso de OA, segundo Carneiro e Silveira (2014), é a 

possibilidade de o aluno fazer inúmeras tentativas para construir hipóteses ou estratégias 

sobre determinado tema, podendo obter feedback do computador que o auxilia na 

correção dessas estratégias, tendo o professor como mediador dos conhecimentos 
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embutidos no OA. Tais vantagens dizem respeito, também, às vantagens de se utilizar 

um EAC no processo de ensino e aprendizagem. 

3.2.2. EACs e a propriedade de granularidade 

Afirmamos que uma das principais características dos OA é a reusabilidade. 

Porém, tal característica está diretamente ligada a outra característica fundamental à 

nossa pesquisa, a granularidade. 

 Como já dito, a granularidade refere ao tamanho do OA. Segundo Braga, Dotta, 

Pimentel e Stransky (2012), a granularidade é a menor porção do objeto com todas as 

informações essenciais de um determinado tema.  

 

Figura 3: Granularidade de um OA 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com o The Masie Center’s e-learning Consortium (2003), podemos 

ter uma melhor compreensão dos OAs quando estes são vistos como objetos para 

transmitir um conteúdo dentro do contexto de um modelo conceitual que seja baseado 

em uma hierarquia do grau de granularidade. Propõe, então, modelo em cinco níveis de 

granularidade: 

 Nível 1: composto pelos recursos em estado “bruto” (raw assets), ou seja, pelos 

dados mais elementares que podem ser armazenados, como áudio, texto, 

ilustrações, animações ou simulações. Apresentam um alto grau de 
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reusabilidade, pois possuem baixo contexto didático definido e são de uso 

universal.  

 Nível 2: é o agrupamento dos recursos do nível 1, os blocos de informação 

(information blocks). 

 Nível 3: composto pelo agrupamento dos blocos de informação visando  

transmitir uma ideia com um ao, os chamados “objetos de aplicação” 

(application objects). Têm-se os OAs reutilizáveis, formados pela união de 

vários objetos de informação também reutilizáveis. 

 Nível 4: “Lições ou Capítulos”. 

 Nível 5: “Cursos ou Livros”. 

Esses dois últimos níveis são desenvolvidos ao redor de objetivos maiores e de 

uma estrutura mais complexa. Há um alto nível de contextualização, mas, inversamente, 

menor possibilidade de reutilização em contextos diferentes. 

Segundo Wiley (2002), um OA muito grande (menor granularidade) pode 

inviabilizar sua característica de reusabilidade, por conter uma complexidade de 

conteúdos que são adequados a um número restrito de contextos. Dessa forma, deve 

definir a granularidade de maneira a aumentar a reusabilidade sem deixar que ocorra 

perda de informações necessárias para o entendimento do tema a ser desenvolvido pelo 

OA.  

Para Sabbatini (2012), deve-se buscar um equilíbrio diante de um dilema 

granularidade-reutilização, evidenciado pela facilidade de reutilização e o esforço de 

catalogação: 

 

[...] recursos complexos possuiriam maior valor de uso 

pedagógico. Assim, um professor gastaria menos tempo. Para 

utilizá-lo, frente a tarefa mais complexa de compô-los desde o 

princípio, a partir de seus componentes mais básicos. Por outro 

lado, objetos menos granulares representam menores 

oportunidades de reutilização [...]. Por outro lado, quanto mais 

granulares são os objetos de aprendizagem, maior é a 

probabilidade de que possam ser utilizados em um contexto 

distinto daquele em que foram criados/planejados. Contudo, 

considerar cada elemento de informação como um objeto 

granular [...] exigiria um esforço de catalogação proibitivo para 

os criadores e autores destes materiais (SABBATINI, 2012, p. 

8). 
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Nesse sentido, ao construir um EAC sobre construções geométricas optamos por 

fazer com que ele seja um OA de maior granularidade para que ele possa ter a sua 

reusabilidade garantida, certificando que ele não tenha perdas de informações 

necessárias na prática das atividades. 

3.2.3. O GeoGebra e o GeoGebra Materiais como repositórios de OA 

Segundo Barreto (2010), os repositórios digitais são coleções de informação 

digital, podendo ser construídos de diferentes formas e com diferentes propósitos. 

Podem ser colaborativos e com um controle suave dos conteúdos e da autoridade dos 

documentos, tal como as dirigidas para o público em geral. Mas podem, também, ter um 

alto nível de controle e serem concebidos para públicos específicos. Ainda segundo o 

autor, a criação dos repositórios demanda, no âmbito da educação, um trabalho de 

colaboração entre professores, alunos e outros agentes sociais. O autor afirma que 

emergiram no contexto da universidade e relacionaram-se com a introdução do “Open 

Acess” para a literatura científica (acesso aberto ou acesso livre a disponibilização on-

line e sem limitações dos resultados de investigação científica). Porém, apesar desta 

origem, são, em geral, usados para arquivar, disseminar e preservar outros tipos de 

originais e de documentos.  

No âmbito da educação, temos um aumento atual significativo na busca e 

desenvolvimento de Repositórios de Objeto de Aprendizagem (ROA). 

 

Há uma movimentação crescente em torno dos repositórios em 

contextos de ensino e de aprendizagem e um número cada vez 

maior de recursos de aprendizagem ou de ROA estão sendo 

desenvolvidos e disponibilizado. Uma das razões para o 

aumento do número dos repositórios é a disponibilidade 

crescente de plataformas para a guarda e desenvolvimento de 

repositórios (COSTA; MENDES; MUNIZ; JUNIOR, 2017, p. 

8). 

 

Em nossa pesquisa, o software GeoGebra foi o utilizado para a construção e 

aplicação dos EACs. O ROA do GeoGebra na internet é conhecido como GeoGebra 

Materiais e pode ser acessado pelo site <https://www.geogebra.org/materials>. É 

composto por uma plataforma de recursos e construções feitas por meio do GeoGebra 
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por pessoas do mundo todo, sejam eles professores, alunos ou qualquer sujeito 

interessado em desenvolver conhecimento através do GeoGebra conforme Figura 4.    

Figura 4: Página inicial do GeoGebra 

 

Fonte: Página do GeoGebra. 

 

No GeoGebra Materiais podemos encontrar, além de criar e depositar, o 

conteúdo de nosso interesse por meio da busca em materiais como podemos visualizar 

na Figura 5. 

 

Figura 5: Busca por EAC como OA no GeoGebra Materiais 

 

Fonte: Página do GeoGebra. 
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 Apesar de existirem algumas formas de se inserir construções do GeoGebra no 

Moodle (atividade, tipo de questão para o questionário, filtro etc.), na disciplina, o 

professor utilizou a incorporação por meio do GeoGebra Materiais. Na seção a seguir 

abordaremos a integração dos EACs no Moodle e alguns recursos da plataforma. 

3.3. Integração dos EACs, enquanto OA, no Moodle  

Nesta seção vamos caracterizar a plataforma Moodle, além de aprofundar sobre 

as integrações dos EACs enquanto OA na plataforma, definindo e destacando cada uma 

das atividades. 

3.3.1. O Moodle 

O Moodle é um software livre, usado como plataforma.  É um acrônimo de 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (ambiente modular de 

aprendizagem dinâmica orientada a objetos). 

Segundo Costa (2018), a criação dessa plataforma teve início no ano de 1990, 

por Martin Dougiamas, cuja ideia ocorreu enquanto ele ainda trabalhava como 

programador. Motivado pela frustração gerada pelas dificuldades com o uso de 

softwares anteriores, ele idealizou uma plataforma que pudesse ser utilizada por escolas 

e pequenas instituições de ensino que desejassem fazer um melhor uso da internet. A 

ideia era criar um ambiente intuitivo que fosse uma alternativa aberta e que pessoas 

pudessem utilizar para ajudar a disponibilizar suas capacidades tecnológicas no 

ambiente da rede.  

Ainda de acordo com Costa (2018), surgia ali a semente do que seria conhecido 

mais tarde como o Moodle. Foi registrado como marca comercial em 1999 e seu site foi 

publicado em novembro de 2001, e, até o final daquele mesmo ano, um protótipo da 

plataforma já podia ser baixado via CVS (o sistema de repositório que antecedeu ao 

GIT, hoje utilizado). A partir do lançamento dessa primeira versão, a plataforma se 

popularizou. Com o passar dos anos, a documentação e certificação foram melhoradas, 

assim, o projeto estabeleceu-se, por volta do ano de 2007, como a plataforma gratuita 

líder e premiada no ramo de LMS (Learning Management System ou Sistema de Gestão 

da Aprendizagem). De mil sites registrados em 2004, chegou-se a mais de um milhão 
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registrados em 2010, disponíveis em mais de cem línguas. Em 2010, foi lançada a 

versão 2.0 e, hoje em dia, novas versões são lançadas a cada seis meses (COSTA, 

2018). 

Em relação à utilização do Moodle nos dias de hoje, Costa (2018) afirma que ele 

não é utilizado somente em universidades, mas também em escolas secundárias e 

primárias, organizações sem fins lucrativos, empresas privadas, professores que atuam 

de forma independente, entre outros.  

De acordo com as funcionalidades do Moodle podemos caracterizá-lo como um 

AVA, pois por meio dele o professor pode disponibilizar videoaulas, gerenciar cursos, 

interagir com alunos  utilizando os fóruns e os chats disponibilizados na plataforma. Já 

aos alunos permite que os mesmos realizem suas tarefas, tirem suas dúvidas e interajam 

por meio dos fóruns e dos chats. 

3.3.1.1. A estrutura da interface do Moodle 

Após o usuário efetuar o login com a senha pessoal (processo de autenticação), 

ele tem acesso à página inicial do curso, conforme mostrado na Figura 6. Nessa página, 

o usuário terá algumas informações, como avisos, tutoriais ou qualquer outra 

informação que a coordenação ou a secretaria do curso julgarem relevantes. Nessa 

interface, temos duas regiões: à esquerda, estão as caixas com ferramentas de acesso 

geral (início, painel, eventos, meus cursos, relógio, calendário, menu principal, 

navegação, usuários on-line), que afetam o ambiente como um todo, e à direita (mais 

centralizado), o fórum de notícias.  

Figura 6: Página inicial do Moodle após autenticação 

 

Fonte: Página do Moodle. 
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Ainda temos, no canto superior direito da página inicial, o nome do usuário, 

onde, ao clicar, temos a opção de modificar perfil, arquivos pessoais, notas, 

preferências, calendário e de sair (logout).  

 Ao clicar na opção “Meus Cursos”, o usuário terá acesso aos cursos dos quais 

está participando. A interface de cada curso pode ser personalizada da maneira que 

melhor for conveniente para o professor, que disponibilizará os recursos que julgar 

pertinente. Tais recursos podem ser: 

 Fóruns de discussão: uma das principais atividades on-line realizadas pelos 

alunos. Por meio desses fóruns o aluno pode realizar atividades, interagir com 

outros alunos e professor para discutir questões relacionadas ao curso. Podemos 

ter fóruns gerais (como fórum de notícias ou social) ou fóruns para atividades 

de aprendizagem. 

 Tarefas: é um tipo especial de atividade off-line depositada no ambiente. Pode 

ser a resolução de uma lista de exercícios, um artigo, uma síntese ou qualquer 

atividade proposta pelo professor. 

 Materiais: podem ser constituídos por um ou mais links para sites externos, 

textos compostos dentro do próprio Moodle, entre outros.  

 Glossários: recurso para criação de listas de conceitos. 

 Blogs: ambiente em que o aluno pode utilizar como um “diário público”. 

 Wikis: permite que os participantes adicionem e editem uma coleção de páginas 

WEB de forma colaborativa ou individual.  

Inserido como pesquisador na plataforma da disciplina em que realizamos nossa 

pesquisa, as opções de acessos aos cursos disponíveis são referentes aos polos em que 

ela foi ofertada no período da pesquisa de campo. Além dessas, temos duas salas 

fundamentais à coleta e à análise de dados: a sala de montagem, na qual o professor da 

disciplina “monta” e testa as tarefas e materiais necessários à disciplina, e a sala de 

Metacurso, utilizada somente como integração dos alunos de todos os polos. 

No Moodle, os diversos elementos que podem compor uma sala virtual são 

agrupados em duas categorias: recursos e atividades. Os recursos são utilizados para 

disponibilizar materiais como textos, páginas de internet e vídeos. As atividades são 

elementos avaliativos que podem ser pontuados. Na disciplina em que foi realizada esta  
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pesquisa, o professor privilegiou o uso de alguns recursos e atividades que serão 

apresentados nas próximas seções. 

3.3.1.2. O recurso página WEB  

O recurso página WEB é um recurso que permite a escrita de textos com a 

formatação normal de páginas WEB. Pode ser utilizado para anúncios, informações 

gerais, programa da disciplina etc. É o mais utilizado para a apresentação de conteúdos 

em formato de texto. Usando uma página WEB, o professor ou tutor poderá usar as 

possibilidades do editor, como: tamanhos de fontes; cores de fontes; cores de fundo; 

inserir tabela; inserir imagem; ajustar o texto à tela (justificado, centralizado ou 

ajustado); usar as opções de negrito, itálico ou sublinhado, entre outras opções. 

Apresenta mais configurações do que o recurso texto simples. Não permite a formatação 

dos conteúdos, como a apresentação das fontes (letras) em diferentes cores e tamanhos, 

a inclusão de imagens, tabelas ou outras formas. Na disciplina, esse recurso foi utilizado 

para que os alunos pudessem praticar os EACs fora das atividades de lição que será 

explanado a seguir. 

3.3.1.3. A atividade de lição  

A atividade Lição é um recurso do Moodle que permite criar um percurso, uma 

trilha. É possível definir, enquanto professor, qual caminho o aluno irá percorrer durante 

a realização da lição. A ideia da lição é utilizar diversos recursos nessa trilha, a qual 

chamamos de Trilha de Aprendizagem. Assim, definimos Trilha de Aprendizagem 

como recursos organizados dentro de uma lógica, em que só se avança se as questões 

forem respondidas corretamente. Em nossa pesquisa, os recursos utilizados foram 

textos, imagens, EAC no GeoGebra (onde é definida uma sequência que deve ser 

executada tendo um feedback imediato do próprio programa), vídeos e questões.  

Na Figura 7 temos a sequência de um vídeo que inicia a explicação da lição. O 

aluno só consegue prosseguir para a próxima etapa dela se digitar o código exibido ao 

final do vídeo. Vale observar que o aluno não tem a opção de avançar o vídeo, somente 

de voltar. Dessa forma, ele é obrigado a acompanhar o vídeo até o final para poder 

avançar. 

 

 

 



63 

 

 

Figura 7: Vídeo explicação da Lição 

 

Fonte: Sala virtual da disciplina. 

 

Já na Figura 8 temos uma sequência de informações, inclusive sobre o conteúdo 

abordado, apresentadas por meio de textos e figuras que auxiliam os alunos a 

continuarem a realização da lição.  

 

Figura 8: Informações da Lição 

 

Fonte: Sala virtual da disciplina. 

 

Por fim, na Figura 9 temos um EAC como o último componente da trilha de 

aprendizagem associado à lição.  
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Figura 9: EAC da Lição 

 

Fonte: Sala virtual da disciplina. 

 

3.3.1.4. Incorporando o GeoGebra no Moodle 

A possibilidade de se embutir applets do GeoGebra é mais uma possibilidade 

técnica do Moodle. Como vamos observar na análise e descrição dos dados, essa 

ferramenta de incorporação do GeoGebra no Moodle é uma importante ferramenta para 

que o aluno possa realizá-la diretamente da plataforma, na sala da disciplina. Com isso, 

o professor poderá verificar se o aluno realizou, de fato, tal atividade e atribuir nota. 

Para incorporar a atividade do GeoGebra no Moodle, deve-se, inicialmente, criar a 

atividade e disponibilizá-la no site do GeoGebra (www.geogebra.org). Vale lembrar 

que, em nossa pesquisa, a atividade criada corresponde aos EACs e será apresentada 

como forma de produto educacional, um guia de como desenvolver um EAC com a 

utilização do GeoGebra. Após a criação da atividade, basta selecionar a opção 

compartilhar/embutir, gerando o link para ser incorporado no Moodle da maneira como 

o usuário desejar.  
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Na Figura 10 temos uma sequência de imagens da realização de um EAC por 

meio do GeoGebra incorporado ao Moodle. 

 

Figura 10: Sequência da atividade de GeoGebra no Moodle 

Fonte: Sala virtual da disciplina. 

  

3.3.1.5. A atividade de questionário  

A atividade de questionário, ou simplesmente questionário, é uma ferramenta 

avaliativa que consiste em um conjunto de questões, incluindo: múltipla escolha, 

verdadeiro ou falso, resposta breve, entre outros tipos. Ao criar um questionário, o 

professor tem como possibilidade de configuração, o período de tempo que o 

questionário estará disponível para realização do aluno, apresentação de feedback 

automático ao aluno, a escolha do sistema de avaliação, entre outros. 

Na Figura 11 temos um EAC utilizado em uma questão de um questionário da 

disciplina. 
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Figura 11: EAC como questão de questionário 

 

Fonte: Sala virtual da disciplina. 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Apresentaremos, neste capítulo, os procedimentos metodológicos adotados em 

nossa pesquisa a partir da questão norteadora e dos objetivos, geral e específico, 

relacionados a ela. Segundo Alves-Mazzotti (1998), não há metodologias boas ou más 

em si, mas, sim, metodologias adequadas ou inadequadas para tratar determinado 

problema. Dessa forma, planejamos e desenvolvemos o percurso metodológico, para 

que ele se ajustasse a esta pesquisa, conforme nossas escolhas. 

Nossa pesquisa, que possui caráter qualitativo, foi adaptada segundo os 

pressupostos da Pesquisa Baseada em Design (PBD). Portanto, neste capítulo iremos 

apresentar os procedimentos metodológicos retomando a questão norteadora e os 

objetivos, além de apresentar como os dados foram construídos. Vamos justificar a 

razão de a pesquisa ser qualitativa e caracterizar a disciplina que integra o nosso objeto 

de pesquisa. Por fim, iremos discorrer sobre o fato de a presente pesquisa ser 

caracterizada como uma adaptação da PBD.  

4.1. Procedimentos metodológicos  

Nos capítulos anteriores, apresentamos temas relacionados às tecnologias na 

Educação Matemática, mais precisamente, sobre as tecnologias no Ensino de 

Construções Geométricas. Diante disso, surgiram conceitos importantes relacionados à 

nossa pesquisa, tais como o de Seres-Humanos-Com-Mídias, Geometria Dinâmica, 

Educação a Distância e Exercícios de Autocorreção que foram fundamentais no 

referencial teórico e colaboraram para a criação da questão norteadora: 

Quais são as possíveis contribuições de Exercícios de Autocorreção ao ensino de 

Construções Geométricas em um curso de Licenciatura em Matemática na 

modalidade a distância?  

Com essa questão em mente, vale salientar que nosso objetivo principal foi, 

então, identificar e analisar as possíveis contribuições e dificuldades no 

desenvolvimento e aplicação de Exercícios de Autocorreção de Construções 
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Geométricas, por meio da integração GeoGebra / Moodle, no processo de ensino em um 

curso de formação de professores de Matemática na modalidade a distância. 

Em decorrência deste objetivo, surgiram os objetivos específicos, que também 

buscam contribuir com o tema da pesquisa. Tais objetivos são: (1) identificar, a partir de 

pesquisa teórico bibliográfica e análise de livros, artigos e dissertações do banco de dados 

da CAPES, a utilização de Exercícios de Autocorreção com o GeoGebra, na prática de 

ensino da Matemática e a Educação Matemática na modalidade a distância; (2) avaliar 

Exercícios de Autocorreção sobre construções geométricas com a utilização do 

GeoGebra; (3) aplicar e analisar questionário de forma anônima aos participantes da 

pesquisa a fim de obter informações que nos levem a avaliar quais possíveis contribuições 

dos exercícios de construções geométricas de autocorreção, por meio da integração 

GeoGebra / Moodle, podem proporcionar ao processo de ensino em um curso de 

formação de professores de Matemática na modalidade a distância; (4) Apresentar um 

conjunto de atividades exploratórias de autocorreção com a utilização do GeoGebra em 

ambientes virtuais de aprendizagem, sob a forma de Produto Educacional do Mestrado 

Profissional em Educação Matemática, que possa contribuir para a prática docente de 

Professores ao lecionarem conteúdos relacionados a construções geométricas. 

 No capítulo referente às Considerações Finais, iremos retomar nossos objetivos 

com o intuito de discuti-los e confrontá-los com os resultados obtidos na análise. 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994), os dados são, ao mesmo tempo, as provas e as 

pistas que os investigadores possuem como material bruto do mundo que pretendem 

estudar. Portanto, uma escolha adequada de como os dados serão construídos é fundamental 

para se obter uma resposta à questão norteadora e alcançar os objetivos almejados.  

Após autorização da direção do Centro de Educação Aberta e a Distância da 

Universidade Federal de Ouro Preto (Anexo C), a construção dos dados foi realizada no 

1º semestre de 2020, na disciplina EAD541-Prática De Ensino III: Construções 

Geométricas. Ela teve início em 2 de março de 2020, quando foi feita a inserção do 

pesquisador nas salas virtuais da disciplina, até 3 de julho, na 18ª semana da disciplina, 

período coincidente com o fim do acompanhamento on-line e da análise dos dados da 

pesquisa por meio da plataforma.  

Nesse período, a construção dos dados teve como base: (1) pesquisa 

bibliográfica sobre EAC; (2) documentos cedidos pelo professor da disciplina e 

documentos obtidos nas páginas pesquisadas; (3) pesquisa de EAC feita em Materiais 
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do GeoGebra (GeoGebraTube); (4) observação e acompanhamento das salas da 

disciplina; (5) enquete; (6) relatório de uso das lições e dos questionários. 

Vale salientar que, segundo Alves-Mazzotti (1998), considera-se como documento, 

qualquer registro escrito que possa ser usado como fonte de informação. Os documentos 

estão normalmente disponíveis como textos (de forma impressa), podendo também estar na 

forma de um arquivo eletrônico (por exemplo, um banco de dados). Quando se decide pela 

realização de uma análise de documentos, deve-se levar em conta duas distinções: ou usar 

documentos solicitados para a pesquisa (por exemplo, pedir às pessoas que escrevam 

diários durante os próximos 12 meses e, então, analisar e comparar esses documentos) ou 

utilizar documentos não solicitados (por exemplo, os diários escritos pelas pessoas como 

elementos de suas rotinas diárias) (FLICK, 2009). Em nossa pesquisa, tais documentos 

analisados e que fizeram parte da coleta de dados foram as enquetes aplicadas de forma 

anônima, os áudios do professor relatando o histórico da disciplina, as capturas de tela das 

iterações dos alunos no fórum da disciplina, os documentos cedidos pelo professor que 

dizem respeito aos EACs utilizados na oferta atual e anteriores, e dos conteúdos trabalhados 

na disciplina (ementa da EAD541). 

A seguir vamos justificar as razões pelas quais nossa pesquisa se caracteriza por 

uma pesquisa qualitativa. 

4.2. Justificando a perspectiva da pesquisa  

Segundo Borba (2001), a pergunta que norteia uma pesquisa e a metodologia 

nela empregada devem andar juntas. Dessa forma, considerando nossa questão 

norteadora, juntamente com os objetivos almejados, a coleta e análise dos dados, 

entendemos que a presente pesquisa possui caráter qualitativo. Acreditamos que, assim 

como em qualquer pesquisa qualitativa, a nossa busca ter uma compreensão mais 

detalhada e profunda das informações obtidas. Portanto, nosso entendimento vai ao 

encontro da definição apresentada por Javaroni, Santos e Borba (2011):  

 

Podemos definir pesquisa qualitativa como um modelo, uma 

forma de se fazer pesquisa, onde o foco, o olhar da pesquisa 

encontra-se nas relações que tem significado para o 

pesquisador. De forma geral, quando estamos elaborando ou 

executando uma pesquisa em Educação Matemática, estamos 

buscando entender as relações que acontecem com os “objetos” 
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de nosso estudo, ancorados em uma perspectiva teórica que 

sustenta nossa forma de conceber o mundo que vivemos. 

(JAVARONI; SANTOS; BORBA, 2011, p. 2). 
 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa possui cinco 

características, embora nem todos os estudos considerados qualitativos possuam, 

obrigatoriamente, todas essas características. Uma dessas características, segundo os 

autores, é de que a fonte direta dos dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal. Em nossa pesquisa, vamos considerar o Ambiente 

de Aprendizagem Virtual (AVA), mais especificamente a plataforma Moodle, como 

sendo o nosso ambiente natural, especialmente por se tratar de uma pesquisa voltada 

para EAD. É nesse ambiente que ocorreram as interações entre alunos e professor nas 

salas da disciplina, a realização das enquetes e o uso dos recursos didáticos propostos 

pelo professor, tais como lições, questionários e, principalmente, os EACs. 

Outra característica de uma pesquisa qualitativa apontada por Bogdan e Biklen 

(1994) é de que ela é descritiva, ou seja, os dados recolhidos são em forma de palavras e 

não em números.  

 

Os resultados escritos da investigação contêm citações feitas 

com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. 

Os dados incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, 

fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros 

registos oficiais. Na sua busca de conhecimento, os 

investigadores qualitativos não reduzem as muitas páginas 

contendo narrativas e outros dados a símbolos numéricos. 

Tentam analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, 

tanto quanto o possível, a forma em que estes foram registados 

ou transcritos (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48).  

 

Nossa pesquisa se caracteriza da mesma forma como descrita pelos autores, pois 

utilizamos os registros das enquetes e relatório de uso das lições e dos questionários.  

Para Bogdan e Biklen (1994), os pesquisadores qualitativos se interessam mais pelo 

processo do que a busca por resultados ou geração de produtos. Em nossa pesquisa, os 

processos utilizados para pesquisa e implementação dos EAC contribuíram para traçar um 

panorama em relação à sua utilização no processo de ensino de Construções Geométricas. 

Seguindo com as caracterizações de uma pesquisa qualitativa, nela, de acordo 

com Bogdan e Biklen (1994), os investigadores qualitativos programam utilizar parte do 

estudo para perceber quais são as questões mais importantes, eles tendem a analisar os 
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seus dados de forma indutiva, ou seja, eles não recolhem dados ou provas com o 

objetivo de confirmar ou informar hipóteses construídas previamente, ao invés disso, as 

abstrações são construídas à medida que os dados recolhidos vão se agrupando. Tal 

caracterização se assemelha aos ciclos de iteração da PBD, da qual adaptamos em nossa 

pesquisa. Ao final deste capítulo, discorreremos sobre a PBD e seus ciclos de iteração.  

Por fim, a quinta caracterização de uma pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e 

Biklen (1994), diz que o significado é de importância vital na abordagem qualitativa, pois 

os investigadores qualitativos fazem questão em se certificarem de que estão a aprender as 

diferentes perspectivas adequadamente, estabelecem estratégias e procedimentos que lhe 

permitem considerar as experiências do ponto de vista do informador. Nesse sentido, nesta 

pesquisa, buscamos considerar, mesmo que de forma anônima, a opinião e pensamento de 

cada sujeito da pesquisa, analisando suas respostas às enquetes e interações na sala virtual 

da disciplina. Nessa caracterização, fica evidente, novamente, a adaptação da PBD para 

nossa pesquisa de acordo com os ciclos de iteração ao estabelecermos estratégias e 

procedimentos na etapa de análise e validação.  

Na próxima seção, faremos a caracterização da disciplina na qual a pesquisa foi 

realizada. 

4.3. Caracterização da disciplina EAD541 

 A disciplina “EAD541-Prática de Ensino III: Construções Geométricas” faz 

parte do currículo do curso de Licenciatura em Matemática ofertado pelo Centro de 

Educação Aberta e a Distância (CEAD), da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). A coleta de dados se deu no primeiro semestre de 2020.  

 O CEAD oferece, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

cursos a distância de graduação: Administração Pública, Geografia, Pedagogia e 

Matemática, além de cursos de pós-graduação e extensão que atendem um público 

amplo, em que se destacam professores da rede pública do Ensino Básico, gestores 

públicos, interessados advindos de demandas sociais, além de outros profissionais da 

Educação, para formação inicial e formação continuada. Vem atuando nos estados de 

Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Espírito Santo.  

A disciplina “EAD541-Prática de Ensino III: Construções Geométricas” já foi 

ofertada 10 vezes nos semestres letivos de 2010/1, 2011/2, 2012/2, 2014/1, 2014/2, 
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2015/1, 2016/2, 2018/2, 2019/2 e 2020/1. Ela é uma disciplina do 5º período do curso, 

com carga horária de 60 horas, sempre foi ministrada pelo professor e orientador desta 

presente pesquisa, Jorge Luís Costa.   

O curso de licenciatura em Matemática do CEAD/UFOP faz parte do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil e seu modelo de oferta é baseado em Polos de Apoio 

Presencial (COSTA, 2016b). No semestre letivo de 2020/1, no qual a pesquisa foi 

realizada, a disciplina foi ofertada para os polos de Araçuaí (MG), Caratinga (MG), 

João Monlevade (MG), Lagamar (MG) e São José dos Campos (SP). O polo de Araçuaí 

é um polo fictício, que reúne os alunos que fazem a disciplina como reoferta, ou seja, 

aqueles alunos que já a cursaram e foram reprovados. 

Cada polo possui uma sala virtual no AVA Moodle, onde são disponibilizados 

os materiais didáticos, como textos, vídeos, videoaulas; e as tarefas, como entregas de 

arquivos, enquetes e questionários. Todas as salas possuem a mesma estrutura. Existe 

ainda uma sala especial, chamada de Metacurso, que concentra todos os participantes da 

disciplina e que utilizada apenas para comunicação por meio de fóruns.  

O conteúdo da disciplina foi planejado pelo professor, que é também orientador 

desta pesquisa, para ser ministrado em 19 semanas, iniciando-se em 2 de março de 2020 

e encerrando em 13 de julho de 2020, incluído neste período as semanas de avaliação e 

de exame especial. Apesar de haver uma organização prévia da disciplina, seu conteúdo 

é liberado para os alunos semanalmente, iniciando-se nas segundas-feiras e encerrando 

nos domingos. Com isso, o professor conseguiu flexibilizar a execução da disciplina, 

alterando algumas vezes seu planejamento buscando atender as dificuldades dos alunos 

inserindo materiais extras, como videoaulas e EACs para treinos. As tarefas, que 

totalizaram oito, são planejadas para serem entregues nas segundas-feiras até as 23:55h. 

Para serem aprovados na disciplina, os alunos precisam fazer, pelo menos, 75% 

das tarefas, ou seja, de oito tarefas, eles deveriam fazer, no mínimo, seis para serem 

aprovados. Essas tarefas são consideradas como “frequência”, ou seja, sua realização 

conta como frequência para o aluno. Além dessa “frequência”, os alunos precisam 

obter, no mínimo, seis pontos em dez distribuídos, somando-se quatro pontos das tarefas 

e seis pontos da Avaliação Semestral. 

 De acordo com a ementa da disciplina, ela possui como objetivos: (1) usar as 

construções geométricas como mobilizadora e construtora do conhecimento geométrico; 

(2) realizar construções geométricas utilizando régua, compasso, esquadros, transferidor 
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e software; (3) desenvolver o pensamento argumentativo discutindo as construções 

realizadas, de forma didática e geométrica. Tais objetivos se alinham com os objetivos 

da nossa pesquisa, tornando o ambiente natural da pesquisa propício para alcançarmos 

as possíveis respostas elencadas com a questão de investigação. 

 O programa da disciplina, que é disponibilizado nas salas virtuais, encontra-se 

no Anexo A. 

 Os alunos da disciplina EAD541-Prática de Ensino III: Construções Geométricas 

foram informados sobre a realização da presente pesquisa e que as respostas das 

enquetes, um dos instrumentos usados nesta pesquisa, tinham como objetivo obtermos 

um retorno sobre as Lições desenvolvidas, com auxílio dos EACs, para melhor adaptá-

las, tanto as Lições quanto os EACs, visando melhorar o resultado da aprendizagem. 

 Na seguinte seção iremos dissertar sobre a PBD. Além de justificar as razões nas 

quais a nossa pesquisa é uma adaptação da mesma. 

4.4. Pesquisa Baseada em Design 

Nossa pesquisa é de cunho qualitativo, pois possui características essenciais de 

uma investigação qualitativa, como apresentamos. Além dessa característica, ela está 

atrelada aos pressupostos de uma Pesquisa Baseada em Design (PBD), e foi, portanto, 

desenvolvida de forma adaptada com base na PBD.  

A Pesquisa Baseada em Design (PBD) ou Design-Based Research (DBR) é uma 

recente metodologia de pesquisa, de inovadora abordagem de investigação que pode 

reunir as vantagens das metodologias qualitativas e das quantitativas. Ela foca no 

desenvolvimento de aplicações que possam ser realizadas e de fato integradas às 

práticas sociais comunitárias, considerando sempre sua diversidade e propriedades 

específicas, mas também aquilo que puder ser generalizado e, assim, facilitar a 

resolução de outros problemas (MATTA; SILVA; BOAVENTURA, 2014). 

Assim como em nossa pesquisa, a abordagem da PBD é, de acordo com Matta, 

Silva e Boaventura (2014), nascida da pesquisa em educação e, em particular, sobre 

tecnologia educacional. 

Para relacionar nossa pesquisa a uma PBD, podemos levar em consideração as 

cinco características de uma PBD, apontadas por Mckenney e Reeves (2012): 
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1) Teoricamente Orientada: as teorias são ponto de partida, de chegada e de 

investigação na PBD. Em nossa pesquisa, a base teórica foi fundamental para a 

construção da proposta, além de estudada e compreendida na medida dos resultados. 

 

2) Intervencionista: A PBD começa com a identificação de uma situação que necessita 

de intervenção e de um resultado de desenvolvimento prático obtido a partir de uma 

investigação científica de natureza aplicada. Assim, utilizamos do fundamento teórico e 

o diálogo com o contexto de aplicação para que nossa pesquisa desenvolva uma 

aplicação no campo pedagógico produzindo EAC como produto educacional. 

 

3) Colaborativa: A PBD é sempre conduzida em meio a vários graus de colaboração, 

considerando todos como parte da equipe da pesquisa. Nesse sentido, nossa pesquisa vai 

ao encontro ao pensamento de Ramos e Struchiner (2010), que afirmam que a PBD tem 

o foco em problemas educativos tidos como complexos situados no contexto dos 

processos de ensino e de aprendizagem a partir de uma abordagem centrada na interação 

e colaboração entre pesquisadores e demais sujeitos envolvidos nas práticas 

pedagógicas; como é o caso de professores e alunos. 

 

4) Fundamentalmente Responsiva: A PBD é moldada pelo diálogo entre a sabedoria 

dos participantes, o conhecimento teórico, e pelo conjunto dos testes e validações 

diversas realizadas em campo. Em nossa pesquisa, isso pode ser percebido a partir da 

elaboração e implementação dos EACs. O conhecimento é desenvolvido em estreito 

diálogo com a prática.  

 

5) Iterativa: Talvez a característica mais marcante, pois a PBD possui uma abordagem 

baseada em ciclos de estudo, análise, projeção, aplicação, resultados, que depois são 

reciclados, e assim quando for necessário, ou possível. Em nossa pesquisa, tal 

característica fica evidente na criação e desenvolvimento dos EACs.  

 

A partir dessa última característica, surgem as fases da PBD que nos 

possibilitam uma melhor compreensão do seu funcionamento. De acordo com Matta, 

Silva e Boaventura (2014), essas fases são: 

 



75 

 

 

1) Análise do problema prático por pesquisadores e sujeitos engajados em 

colaboração: Nessa fase, temos a definição do problema; a consulta recíproca entre 

sujeitos engajados na prática e investigadores; as questões de pesquisa; e a 

contextualização e/ou revisão de literatura. 

 

2) Desenvolvimento de soluções construídas a partir dos princípios de design 

existentes e de inovações: Nessa fase, temos a construção teórica; o desenvolvimento 

de projeto de princípios para orientação do plano de intervenção; e a descrição da 

proposta de intervenção. 

 

3) Ciclos iterativos de aplicação e refinamento da solução em práxis da solução: 

Nessa fase, temos a implementação da intervenção (primeira iteração); os participantes; 

a coleta de informações; a análise das informações; e a seguir as demais iterações. 

 

4) Reflexão sobre princípios de design perspectivas de novos melhoramentos na 

solução implementada: Nessa última fase, temos os princípios de design; o(s) 

artefato(s) implementado(s) e o desenvolvimento profissional. 

 

Figura 12: Ciclos de aplicação, análise, avaliação e validação da PBD 

 

Fonte: Matta, Silva e Boaventura (2014, p. 29) 
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 Cada uma das fases acima pôde ser identificada, nesta pesquisa, tanto em 

considerações à evolução temporal do uso dos EACs, considerando as ofertas anteriores 

da disciplina, quanto na oferta de 2020/1, quando o professor alterou a organização da 

disciplina propondo Exercícios de Autocorreção para favorecer o esclarecimento de 

dúvidas dos alunos diante das dificuldades com algumas tarefas.  

Entretanto, por não termos desenvolvido o artefato (EAC) durante a pesquisa, 

consideramos que ela é uma adaptação de uma PBD, pois uma proposta de utilização de 

EAC no ensino de Construções Geométricas se inicia com a proposição de um problema 

situado no campo educativo, possui o foco no sujeito da aprendizagem, não busca 

apenas desenvolver e testar intervenções, incorpora e reflete relações entre teoria, 

artefato pedagógico desenvolvido (EAC) e a prática, contribuindo com o cenário 

educacional e, por fim, possibilita a integração entre teoria e prática. 
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CAPÍTULO 5 - DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Neste capítulo, apresentaremos e analisaremos os dados obtidos por meio da 

nossa pesquisa de campo. Essa análise será feita com embasamento em nosso 

referencial teórico e seguirá o percurso metodológico pré-definido a fim de responder 

nossa questão de investigação. 

Em um primeiro momento, faremos a descrição e análise dos EACs na disciplina 

EAD541, objeto de nossa pesquisa, e, posteriormente, no GeoGebra. 

 Na sequência, a descrição/análise será feita na sala virtual do Moodle, no 

período em que a disciplina foi ofertada durante a pesquisa de campo, levando em 

consideração elementos como a estrutura e interface do Moodle, o recurso página WEB, 

as atividades de Lição, GeoGebra e Questionário.  

 Por fim, trataremos da descrição/análise das observações feitas acerca das 

interações durante a pesquisa de campo na disciplina EAD541 2020/1 e a análise dos 

questionários aplicados.  

5.1. Breve histórico dos EACs na disciplina EAD541 

 A disciplina EAD541-Prática de Ensino III: Construções Geométricas, como 

informamos, é ministrada pelo mesmo professor desde o primeiro semestre de 2010. 

Nessa primeira oferta em que a ministrou, segundo as planilhas de notas e frequência, 

onde são registradas as tarefas e as avaliações, tinham sido matriculados 91 alunos, 

vinculados a seis polos de apoio presencial, todos no estado de Minas Gerias: Araçuaí, 

Alterosa, João Monlevade, Ipatinga, Conselheiro Lafaiete e Salinas. 

 De acordo com o professor, a maior dificuldade que ele encontrou nessa 

primeira oferta da disciplina foi a correção dos exercícios de construção. Com a 

quantidade de alunos, tornou-se praticamente inviável propor exercícios semanais, pois, 

apesar de já utilizar o GeoGebra, a correção tinha que ser feita manualmente e o retorno 

– se a construção estava correta ou errada e, se errada, onde estava o erro – tinha que ser 

individual. Essa dificuldade foi a mesma apontada por Isotani (2005). Segundo ele, o 

aluno não poderia saber de imediato se a sua solução estava correta e para obter alguma 

avaliação necessitaria de um processo demorado de gravação e envio ao professor. Com 
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isso, o professor consumiria um tempo diretamente proporcional ao tamanho da sua 

turma (mesmo tempo de espera do aluno pela validação). 

 O professor informou que já havia trabalhado com Exercícios de Autocorreção 

com o software CaR (Compass and Ruler
3
), que também é gratuito. Entre os arquivos 

disponibilizados por ele, podem-se encontrar alguns testes de construções, como o da 

Figura 13. Segundo o professor, ele não queria deixar de usar o GeoGebra, pois já 

naquele momento o programa era reconhecido e tinha uma ótima aceitação. 

 

Figura 13: Teste de construção utilizando o CaR 

 

Fonte: Arquivos do professor da disciplina. 

 

 A partir daquele semestre letivo, o professor iniciou seus estudos para 

implementar os EACs usando o GeoGebra. Com isso, ele iniciou o primeiro ciclo da 

PBD. O problema que o motivou foi criar Exercícios de Autocorreção de construções 

geométricas, usando o GeoGebra, que pudesse dar um feedback imediato ao aluno sobre 

a execução correta do exercício e que pudesse ser integrado ao Moodle. 

 No intervalo entre os semestres letivos 2010/1 e 2011/2, o professor conseguiu 

construir um pequeno programa no GeoGebra (Applet
4
) que permitisse a autocorreção. 

Usando um recurso disponível na versão do GeoGebra, naquela época, ele exportava a 

                                                 
3
 O CaR, também conhecido como ReC ou JavaCar, é um software de Geometria Dinâmica desenvolvido 

por René Grothmann. O site oficial pode ser acessado pelo endereço http://car.rene-grothmann.de/. 

Acesso em 4 de junho de 2020. 
4
 Applet é um pequeno software que executa uma atividade específica dentro de um outro programa 

maior. 
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construção para o formato HTML
5
 e, com isso, poderia disponibilizá-la na internet. Para 

integrá-la ao Moodle, dando uma personalização ao acesso (identificação do polo, nome 

do aluno, data e hora de acesso e número ip do computador do aluno), ele criou um 

programa em PHP
6
 que recebia algumas informações passadas pelo Moodle diretamente 

do acesso do aluno à sua sala. A Figura 14 mostra uma captura de tela de um dos EACs 

usados. 

 

Figura 14: EAC 2011/2 

 

Fonte: Arquivos do professor da disciplina. 

 

 Na solução implementada, o aluno receberia a mensagem de “Parabéns!” ao 

finalizar a construção corretamente, como ilustrado na figura. Para ser avaliado, o aluno 

                                                 
5
 HTML é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web. Documentos HTML 

podem ser interpretados por navegadores. 
6
 PHP é uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada, e especialmente adequada 

para o desenvolvimento web e que pode ser embutida dentro do HTML. 
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deveria copiar a tela, fazendo um print screen
7
, e gerando, a partir dela, um arquivo um 

arquivo de texto com a imagem inserida ou um arquivo de imagem (JPG, PNG ou 

GIF
8
). Como na página do EAC, essas orientações foram passadas aos alunos por meio 

de um arquivo (Anexo B). Para os alunos que tivessem dúvidas sobre a construção ou 

que não conseguiram finalizá-la corretamente, o professor disponibilizou um Fórum de 

dúvidas. Os EACs foram implementados, testados e, após o encerramento do semestre, 

o professor identificou os problemas encontrados.  

 De maneira geral, os Exercícios de Autocorreção, a página em PHP e a forma 

como eles foram integrados ao Moodle sanou problema inicial. Porém, diversos alunos 

tiveram problemas no acesso pela internet. Segundo o professor, muitos alunos tinham 

um acesso lento à rede e, na geração da construção pelo GeoGebra como “Planilha 

dinâmica”, todo o programa era disponibilizado durante o acesso e deveria ser 

transferido da mesma maneira. Este seria o problema a ser resolvido em um próximo 

ciclo da PBD. Na Figura 15 apresentamos uma síntese do ciclo da EAC para 2011/2. 

 

Figura 15: Fases da Pesquisa Baseada em Design 

Fonte: Reeves (2000, p.34). 

 

Na 1ª fase, temos a descrição do problema ao falarmos sobre correção dos 

exercícios de construção. Na 2ª fase, durante os semestres de 2010/1 e 2011/2, com a 

                                                 
7
 Print screen, ou captura de tela, é uma ferramenta utilizada para se capturar em forma de imagem tudo o 

que está presente na tela e copiar para a Área de Transferência. É uma tecla comum nos teclados de 

computador. 
8
 JPG, PNG e GIF são os formatos de arquivos de imagens mais comuns. JPG (ou JPEG) é um formato de 

menor tamanho e menor qualidade que os demais. O GIF é um formato leve que permite imagens com 

movimento e suporta uma quantidade menor de cores. Já o PNG suporta uma quantidade maior de cores e 

possui um tamanho maior do que os demais.  
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construção de um pequeno programa no GeoGebra que permitia a autocorreção, temos a 

descrição do desenvolvimento do artefato. Na 3ª fase, é descrita a intervenção pedagógica, 

ou seja, o feedback, as orientações e a forma como o aluno era avaliado. Por fim, 4ª fase, 

que foi caracterizada por meio da análise retrospectiva para produzir princípios de design. 

Para a próxima oferta da disciplina, a solução desenhada pelo professor foi criar 

um CD-ROM, que deveria ser distribuído para todos os alunos, contendo o GeoGebra, 

os EACs e a página com a identificação do aluno. Para garantir minimamente a 

personalização dos exercícios, o aluno tinha que acessar o Moodle e gerar um arquivo 

de cookies
9
. Na Figura 16 é possível ver a tela inicial do CD-ROOM. 

 

Figura 16: Tela inicial do CD-ROM 

 

Fonte: Arquivos do professor da disciplina. 

                                                 
9
 “Os cookies são pequenos arquivos criados por sites visitados e que são salvos no computador do 

usuário, por meio do navegador. Esses arquivos contêm informações que servem para identificar o 

visitante, seja para personalizar a página de acordo com o perfil ou para facilitar o transporte de dados 

entre as páginas de um mesmo site”. Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/10/o-

que-sao-cookies-entenda-os-dados-que-os-sites-guardam-sobre-voce.ghtml. Acesso em: maio 2020. 
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Segundo o professor, depois de o CD estar pronto e testado, o GeoGebra mudou 

a forma de disponibilizar as construções pela internet. Como as “Planilhas dinâmicas” 

eram baseadas em JAVA e ela é considerada um recurso que pode ser usado para 

invasão de computadores, os sistemas operacionais optaram por bloquear seu uso. Para 

liberar esse bloqueio, o usuário precisa mudar as configurações de segurança que varia 

de sistema operacional (por exemplo, Windows ou Linux) e de versões (por exemplo, 

Windows XP, Windows 7). A solução implementada pelo GeoGebra foi criar um 

repositório, na época chamado de GeoGebraTube, no qual os usuários poderiam criar 

uma conta, disponibilizar e compartilhar suas construções. Com isso, o CD não foi 

utilizado e o professor optou por utilizar a mesma solução de 2011/2. 

 Os ciclos de aperfeiçoamento da PBD continuaram para a oferta em 2014/1, 

quando o professor fez a adaptação para usar as construções no site do GeoGebra, 

inclusive mudando o layout da página em PHP (ver Figura 17).  

 

Figura 17: Layout da página em PHP 

 

Fonte: Arquivos do professor da disciplina. 
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Na oferta da disciplina, em 2014/2, os EACs continuaram sendo utilizados no 

repositório do site do GeoGebra. No semestre seguinte, na oferta de 2015/1, os EACs 

foram utilizados como registro, mas não foram eficazes. 

 Mais adiante, no segundo semestre de 2016, os EACs foram utilizados no 

repositório do site do GeoGebra, sendo o envio feito por meio do recurso “Tarefa”, do 

Moodle, diferente da oferta em 2018/2, cujo envio se deu por meio do recurso “Questão 

do tipo GeoGebra”, também pelo Moodle. 

A utilização do repositório do site do GeoGebra continuou nas ofertas seguintes 

com os EACs da oferta de 2019/2, tendo seu envio pelo recurso “Questão do tipo 

Dissertação do Moodle com arquivo em anexo”, e na oferta atual da disciplina EAC, 

sendo o envio por meio do recurso “Questão do tipo Dissertação com arquivo em anexo 

e uso em Lição”, do Moodle. 

Tudo que foi descrito até aqui acerca dos EACs na disciplina EAD541 é baseado 

nos ciclos de uma PBD, ciclos esses de aplicação, análise, avaliação e validação e 

retornando na aplicação do outro ciclo. Cada oferta é caracterizada por uma “volta”, 

conforme a Figura 3 apresentada no capítulo da metodologia.  

5.2. EAC no GeoGebra 

 Como afirmamos, o uso dos EACs foi implementado para atender as demandas 

dos alunos, que requisitavam ter acesso rápido sobre a solução de um exercício. 

Uma das formas mais antigas de suporte à autoria e validação automática são os 

sistemas com questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou de preenchimento de 

lacunas. Todos esses admitem uma validação rápida e simples, mediante a existência de 

um gabarito (ISOTANI, 2005, p. 55). 

Para entender mais sobre os Exercícios de Autocorreção no GeoGebra, fizemos 

uma busca sistemática no site do programa, tentando mapear e categorizar as 

construções desse tipo. Para isso, no site do GeoGebra, utilizamos termos de busca 

como “self correction”, ”exercices autocorrectifs”, “self checking”, “self evaluation”, 

“auto-correction”, “autocorreção” e “auto validação”. Identificamos três tipos de 

EACs: (1) EAC com botão de checagem; (2) EAC com todos os objetos dados; (3) EAC 

com checagem de cada objeto inserido, em tempo real. 
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Os EACs com botão de checagem, ou self-checking, são aqueles em que o 

usuário pode checar a sua resposta durante a realização da atividade apenas clicando no 

botão “check answer”, ou checar resposta, para verificar se a atividade que está 

realizando está correta ou não. Na Figura 18 temos um exemplo de EAC com botão de 

checagem retirado do repositório GeoGebra Materiais
10

.  

 

Figura 18: EAC – Botão de Checagem (Self-Checking) 

 

Fonte: GeoGebra Materiais. 

 

O segundo tipo de EAC utilizado é o com Objetos Dados. Nesse tipo de EAC, 

todos os objetos e ferramentas necessárias para a construção são dados pelo professor. A 

única ferramenta disponibilizada para a realização do EAC é o recurso Mover
11

, do 

GeoGebra ( ). 

                                                 
10

 Disponível em: https://www.geogebra.org/m/us3EDNcE#material/shRHnfrS. 
11

 O recurso “Mover” contempla ferramentas de movimento e estão agrupadas em um mesmo ícone do 

GeoGebra (o primeiro ícone da esquerda para a direita) na barra de ferramentas. Pode ser utilizado para 

mover, fazer a rotação em torno de um ponto, fazer uma função a mão livre, ser utilizado como caneta ou 

para clicar (selecionar) elementos. 
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 Nas Figuras 19 e 20 temos como exemplo um EAC em que o aluno dispõe 

somente do recurso “Mover”, do GeoGebra, e por meio dele deve realizar as ações 

pedidas, e o usuário recebe uma “estrela” a cada ação realizada corretamente. Tal EAC 

faz parte de uma das Lições. Assim como os outros exemplos anteriores, esse EAC foi 

retirado do repositório GeoGebra Materiais, e está disponível através do link: 

<https://www.geogebra.org/m/smmh7ner>.   

 

Figura 19: EAC – Objetos dados (tela inicial) 

 

Fonte: GeoGebra Materiais. 

 

Figura 20: EAC – Objetos dados (EAC realizado) 

 

Fonte: GeoGebra Materiais. 
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Podemos reparar que, ao final, após realizar o EAC corretamente, o aluno recebe 

um código como confirmação de que a construção foi realizada de forma correta. 

O terceiro e último tipo de EAC que identificamos em nossa pesquisa é o EAC 

com checagem de cada objeto inserido, em tempo real (EAC – Checagem em Tempo 

Real), em que cada objeto ou ação é checado em tempo real, ou seja, o aluno recebe  um 

feedback imediatamente após a execução. Nesse tipo de EAC, todas as ferramentas do 

GeoGebra necessárias para a construção são disponibilizadas pelo professor. 

Nas Figuras 21 e 22 temos um EAC com a construção do diâmetro de uma 

circunferência em que foram utilizados apenas os recursos do GeoGebra que compõe a 

Lição 2.  Os passos seguintes surgem à medida que se conclui o passo anterior. Esse 

EAC, assim como os outros, foi retirado do repositório GeoGebra Materiais, disponível 

em <https://www.geogebra.org/m/yk9zkhz9 >. 

 

Figura 21: EAC – Checagem em Tempo Real – diâmetro da circunferência (tela inicial) 

  

Fonte: GeoGebra Materiais 
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Figura 22: EAC – Checagem em Tempo Real – diâmetro da circunferência (validação) 

 

Fonte: GeoGebra Materiais. 

 

Os exemplos apresentados servem para ilustrar como podemos realizar um EAC 

por meio do GeoGebra. Vale salientar que os recursos desse programa disponíveis nos 

EAC são somente aqueles necessários para a realização das atividades no mesmo e que 

para cada exercício tem-se a opção de recomeçar – para tanto, basta clicar no botão . 

Outro ponto relevante é que os dois tipos de EACs utilizados na disciplina 

foram: (2) EAC Objetos Dados; (3) EAC Checagem em tempo real. Não foi utilizado o 

EAC com botão de checagem. 

No quadro a seguir listamos todos os 38 EACs utilizados durante a oferta, em 

2020/1, da disciplina EAD541, período no qual foi realizada a pesquisa de campo, 

descrevendo sua utilização, seu tipo e o link de acesso no site do GeoGebra Materiais. 

Quadro 1: Caracterização dos EACs da disciplina EAD541 2020/1 

EAC Utilização 

do EAC 

na 

disciplina 

Tipo de EAC Link de acesso 

Identificação de elementos 

geométricos na construção 

Lição 1 

Tarefa 2 

Questão 1a 

Objetos Dados https://www.geogebra.org/m/rpa3yzxv 

Identificação de elementos 

geométricos na construção 

Lição 1 

Tarefa 2 

Questão 1b 

Objetos Dados https://www.geogebra.org/m/cw6erbax 

Elementos da circunferência Lição 1 

Tarefa 2 

Questão 1c 

Objetos Dados https://www.geogebra.org/m/jvdnbejb 

Mover pontos Lição 2 

Tarefa 3 

EAC 1 

Objetos Dados https://www.geogebra.org/m/smmh7ner 
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Mover pontos Lição 2 

Tarefa 3 

EAC 2 

Objetos Dados https://www.geogebra.org/m/szryt2ws 

Construção com pontos, 

retas e circunferências 

Lição 2 

Tarefa 3 

EAC 3 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/jdpej4gd 

Construção do diâmetro de 

uma circunferência dada 

Lição 2 

EAC 4 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/yk9zkhz9 

Construções básicas: retas Lição 4 Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/r9fgcmju 

Construções básicas: 

circunferências e pontos 

Lição 4 Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/wvwgmzun 

Construções básicas: 

circunferências e segmentos 

de reta 

Lição 4 Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/nrrkchbp 

Construções básicas: 

transporte de seguimentos 

(1) 

Lição 4 Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/vprjxqcs 

Construções básicas: 

transporte de seguimentos 

(2) 

Lição 4 Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/udxjuvfb 

Construções básicas: 

relações na 

perpendicularidade 

Lição 4 Objetos Dados https://www.geogebra.org/m/fancsqyu 

Construções básicas: 

construção da perpendicular 

com seguimentos 

Lição 4 Objetos Dados https://www.geogebra.org/m/ydda3fmk 

Construções básicas: 

construção da perpendicular 

com os ângulos 

Lição 4 Objetos Dados https://www.geogebra.org/m/srjxn2gq 

Recordando alguns 

elementos 

 

Lição 5 Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/kpf8h39r 

Construir um ângulo igual 

ao ângulo dado 

Lição 5 Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/mxdzsznn 

Construir um triangulo 

dados lado, ângulo e ângulo 

oposto 

Lição 5 Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/ntde3azz 

Traçar a reta tangente a uma 

circunferência por um ponto 

pertencente a ela 

Tarefa 3 

Exercício 

2.4.1.3 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/nr5ssfde 

Medir o ângulo ACB (o 

ponto C é o vértice) 

Tarefa 3 

Exercício 

2.4.1.2 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/akkpdjvs 

Exercício 01, cap. 3, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

3.01 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/g25hrKYe 

Exercício 02, cap. 3, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

3.02 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/NOHpBfgY 

Exercício 03, cap. 3, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

3.03 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/vzrWpGzv 

Exercício 04, cap. 3, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

3.04 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/YXbjqwXJ 

Exercício 05, cap. 3, do 

livro Prática de Ensino III: 

Exercício 

3.05 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/tIcBEGvw 
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Construções Geométricas. 

Exercício 06, cap. 3, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

3.06 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/ogdE2VwM 

Exercício 01, cap. 4, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

4.01 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/YSaKBFOh 

Exercício 02, cap. 4, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

4.02 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/Pv6ovZ15 

Exercício 03, cap. 4, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

4.03 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/k8LviRzv 

Exercício 04, cap. 4, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

4.04 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/Ktn4xDpU 

Exercício 05, cap. 4, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

4.05 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/A7hk4AZ9 

Exercício 01, cap. 5, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

5.01 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/h3yQm7TE 

Exercício 02, cap. 5, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

5.02 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/mVegtctR 

Exercício 03, cap. 5, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

5.03 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/dH3Sk11F 

Exercício 04, cap. 5, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

 

Exercício 

5.04 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/nksIEd7V 

Exercício 05, cap. 5, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

5.05 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/Do3sya9n 

Exercício 06, cap. 5, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

5.06 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/LwrNQT3C 

Exercício 07, cap. 5, do 

livro Prática de Ensino III: 

Construções Geométricas. 

Exercício 

5.07 

Checagem em 

tempo real 

https://www.geogebra.org/m/V18fObgr 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Durante a construção dos dados desta pesquisa, principalmente na pesquisa 

bibliográfica sobre EAC, na pesquisa de EAC feita no site do GeoGebra e analisando os 

EACs trabalhados nesse semestre na disciplina de Construções Geométricas, observei, 

enquanto pesquisador, que os EACs se caracterizam como OA, compactuando com 

Carneiro e Silveira (2014), que definem um OA como quaisquer materiais eletrônicos 

relacionados à construção do conhecimento. 

Conforme apontado por Wiley (2002), um OA muito grande, ou seja, de menor 

granularidade, pode inviabilizar sua característica de reusabilidade. Nesse sentido, 
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podemos caracterizar os EACs utilizados na disciplina como OA de maior 

granularidade, pois podemos constatar a sua utilização em diversos recursos associados 

ao Moodle. Tal fato fica evidente ao observamos o EAC – “Construir um triângulo 

dados lado, ângulo e ângulo oposto”, do tipo Checagem em Tempo Real, sendo 

utilizado como questão da Atividade Questionário, conforme mostra a Figura 11, 

apresentada no capítulo 3 desta pesquisa. Além disso, o EAC é utilizado como outros 

dois recursos do Moodle, como Lição e como recurso página WEB para que o aluno 

pudesse treinar, conforme mostram as Figuras 23 e 24, respectivamente.  

 

Figura 23: EAC na Lição do Moodle 

 

Fonte: Sala virtual da discplina. 
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Figura 24: EAC para treino na página WEB do Moodle 

 

Fonte: Sala virtual da discplina. 

5.3. Análise das observações na sala da disciplina EAD541-2020/1  

Analisando a relação dos EACs com a disciplina como um todo, comparando a 

oferta atual com as ofertas anteriores, e como já descrito e analisado na seção 4.1 sobre 

os EACs na disciplina EAD541, cada oferta da disciplina funciona como um ciclo da 

PBD. Porém, à medida que avançamos cronologicamente nas ofertas, os ciclos 

característicos da PBD passam a acontecer com mais frequência. No semestre em que a 

pesquisa foi realizada, em cada módulo (que dura cerca de uma ou duas semanas, 

dependendo do andamento da disciplina) o professor colheu informações que 

retroalimentam o processo de aplicação, análise, avaliação e validação. A coleta dos 



92 

 

 

EACs passa a servir como material não somente avaliativo, mas também instrucional, 

uma vez que os alunos podem fazer tentativas até chegar ao resultado, e, caso não 

consigam, podem buscar conhecimento e usar o feedback para pesquisar e encontrar 

uma solução para o EAC.  

Porém, no primeiro semestre de 2020, o professor utilizou os EACs dentro das 

Lições para poder encaminhar as observações e as práticas do aluno na construção 

geométrica. Isso fica evidente ao analisarmos as Lições e observarmos algumas 

construções que não são avaliativas no sentido de distribuir pontuação ao aluno, mas, 

sim, no sentido de avaliar os avanços na trilha de aprendizagem caso ele resolva 

adequadamente o que se pede naquele momento. Portanto, o que era observado dos 

ciclos nos semestres anteriores, passa a ser observado em módulos da oferta atual da 

disciplina, encurtando o tempo dos ciclos. 

Em nossa pesquisa, os recursos utilizados na Lição foram textos, imagens, 

EACs, vídeos e questões. Na Figura 25, temos uma sequência de páginas da lição 

“LIÇÃO: Construções básicas – Linhas retas, circunferências e transporte de 

segmentos”, da semana oito da disciplina, do dia 20 ao dia 26 de abril de 2020. Quando 

há um EAC na Lição, o aluno só consegue prosseguir para a próxima etapa se fizer 

corretamente o exercício, já que assim o soluciona, recebe um código a ser digitado no 

campo da próxima questão.  
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Figura 25: Sequência da Lição Construções básicas – Linhas retas, circunferências e transporte de 

segmentos 

  

Fonte: Sala virtual da disciplina. 

 

O fluxograma desta mesma lição é apresentado na Figura 26. 
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Figura 26: Fluxograma da Lição Construções básicas – Linhas retas, circunferências e 

transporte de segmentos

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Acompanhando a sala da disciplina no Moodle, ou seja, nosso ambiente natural 

de pesquisa, característico em uma pesquisa qualitativa, pudemos observar alguns 

elementos típicos da 2ª fase do uso das tecnologias digitais na Educação Matemática 

que dizem respeito a como a utilização de alguns softwares (em nossa pesquisa, o 

GeoGebra) abriu possibilidades para o seu uso pedagógico, forçando educadores a 

saírem da sua zona de conforto ao reorganizarem uma proposta pedagógica com a 

utilização dos mesmos. Além disso, pudemos observar características fundamentais de 

uma PBD. 

Vale salientar que todo o processo de análise e descrição dos dados que 

envolveram os alunos da disciplina foi feito de forma anônima. Acreditamos que as 

pesquisas realizadas anonimamente podem trazer respostas mais abertas e honestas, pois 

permitem que o participante se sinta mais à vontade e confortável para fornecer 

respostas pessoais sem que haja qualquer tipo de constrangimento. Dessa forma, 
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identificaremos, nesta seção, os alunos com letras do alfabeto na ordem em que 

aparecerem (ex. Aluno A, Aluno B). 

Em um dos polos em que a disciplina é ofertada, capturamos um diálogo entre 

professor e aluno no fórum destinado a dúvidas e comentários referente à 10ª semana de 

curso, período compreendido entre 04 e 10 de maio: 

 

Aluno A: Boa noite professor. Pode me dizer onde estou errando, o parabéns não 

aparece, fiquei duas horas só nesse exercício. (Vide Figura 25.) 

Figura 27: EAC – construção de triangulo dado dois ângulos e o lado entre eles - feito pelo Aluno A 

  

Fonte: Sala virtual da disciplina. 

 

Professor: qual o critério que você utilizou para marcar os pontos H, I, L e M? Pense 

comigo: Se você não tiver um padrão, como poderá garantir a propriedade de 

transporte do ângulo? Talvez, antes de responder essa questão, acho que tem outra: 

Qual estratégia você está usando para fazer o transporte de ângulo? Eu fale (sic) nela 

em um dos vídeos de solução das questões da Tarefa 4. Se esse transporte estiver 

errado (e pelo que pude ver na imagem, ele está), o resto da construção não dará certo, 

mesmo que a construção feita coincida a imagem da solução. Tem que lembrar que a 
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solução não deve "parecer", mas atender às propriedades geométricas do problema. 

Abraços. 

 

Nesse diálogo, podemos observar que o aluno não conseguiu obter a validação desejada 

e o professor alerta que a construção não está correta, apesar de “parecer” correta. Vale 

lembrar que, segundo Isotani (2005), o termo validação descreve o processo de 

comparação entre soluções de um exercício, em que a solução do aluno é comparada 

com a solução fornecida pelo professor (gabarito). Na sequência do diálogo temos a 

tentativa do professor em ajudar o aluno a chegar à construção desejada: 

 

Aluno A: Eu coloco o compasso no ponto A, H marco o ponto e depois nos pontos I, H 

para medida do ângulo (32°), depois faço o mesmo processo para o de 108°. 

Professor: Desculpe-me, você não respondeu a minha pergunta ("Qual o critério que 

você utilizou para marcar os pontos H, I, L e M?"). Na sua resposta ("Eu coloco o 

compasso no ponto A, H marco o ponto e depois nos pontos I, H") veja que o 

ponto H e I já estavam definidos. É a marcação desses pontos, que garantem a 

propriedade do transporte de ângulo. 

Estou lendo as outras mensagens. Pelo que estou vendo, vocês estão tendo bastantes 

dúvidas em relação ao transporte de ângulo. Vou preparar um material para tentar 

esclarecê-los. 

 

Na segunda parte da última mensagem enviada pelo professor, ficam claros os 

princípios de design de uma PBD, em que há uma identificação de uma relação causal e 

tentativa de melhora do artefato da pesquisa. 

 Mais adiante, o professor reconhece que a autovalidação do EAC, ao exibir a 

mensagem de “Parabéns!”, não está sendo exibida de forma correta devido a problemas 

técnicos gerados, provavelmente, por uma atualização no site do GeoGebra, pois todos 

os scripts que estavam funcionando antes deram problemas: quando pressionava o botão 

de reiniciar a construção, eles exibiam automaticamente a mensagem de validação, 

“Parabéns!”, mesmo com a construção vazia. A partir daí ele afirma que a avaliação das 

construções passa a ser feita também observando os elementos que a compõem. Nesse 

momento, vemos uma tentativa de refinamento do artefato a fim de aprimorá-lo, além 
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de reiterar seu compromisso com a formação de futuros professores de Matemática para 

que eles tenham o mínimo conhecimento necessário para lecionar a disciplina. 

 

Professor: Minha posição como professor em um curso de licenciatura é ministrar 

disciplinas e, no final do semestre letivo, informar se o(a) aluno(a) que foi 

matriculado(a) na disciplina tem a possibilidade de assumir uma sala de aula e 

ministrar aquele conteúdo (mesmo que não saiba tudo ele ou ela deverá dominar o 

mínimo necessário). Quando eu aprovo alguém, estou assumindo diante da sociedade 

esse compromisso. Portanto, eu sou o responsável pelo processo avaliativo. Isso não 

quer dizer que acerto 100%, mas, como professor, procuro indícios que vão balizar 

minha decisão para aprovar, reprovar ou mudar o plano de ensino para favorecer a 

construção do conhecimento dos alunos. Esse trabalho será feito por vocês, também, 

quando tiverem em uma sala de aula com os alunos de vocês. Quando eu faço a 

correção dos trabalhos e dou o feedback para vocês é para permitir que reflitam e 

busquem continuar no caminho ou fazer uma correção nesse caminho. O conteúdo que 

apresentamos no curso, baseia-se em diretrizes e pareceres oficiais dos órgãos que 

regulamentam nossa profissão docente. Ou seja, como estudantes, vocês estão se 

candidatando a fazer parte de uma "comunidade de prática", dos profissionais da 

educação que ensinam matemática, cujo conteúdo, ética e regras são pré-estabelecidos. 

Escrevi isso tudo, para reafirmar que não é a palavra "Parabéns!" que irá fundamentar 

minha avaliação das questões (ainda mais sabendo que o site do GeoGebra teve uma 

mudança que passou a interpretar erradamente os scripts de auto avaliação que 

desenvolvi). Minha avaliação é feita, considerando a palavra "Parabéns!" junto com os 

elementos geométricos utilizados na construção. Tenho certeza que todos concordam 

com essa minha posição e que, como futuros professores, se tivessem que fazer essa 

avaliação adotariam mesma posição minha. 

 

 Nas Figuras 26 e 27 temos o EAC que gerou toda essa discussão e esse mesmo 

EAC resolvido com a mensagem de autovalidação “Parabéns”, respectivamente. Tais 

exercícios são do tipo EAC com Checagem em Tempo Real e são referentes ao 

exercício 02 do capítulo 4, do livro Prática de Ensino III: Construções Geométricas. 

Nesses exercícios os alunos devem construir um triângulo, conhecendo dois ângulos 

internos e o lado entre eles. 
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Figura 28: EAC – exercício 4.02 

 

Fonte: Sala virtual da disciplina. 

 

Figura 29: EAC – exercício 4.02 com a mensagem de autovalidação. 

 

 Fonte: O autor. 
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Ao final, o professor decide por suspender a Tarefa 5, para que ele possa 

implementar a lição tornando-a mais útil aos alunos no sentido de não terem dúvidas de 

como realizar as construções por meio do EAC sobre o tema de transporte de ângulos. 

  

Professor: Suspendi a Tarefa 5: Construções de polígonos – EAC 2. Estou fazendo 

isso, pois lendo as mensagens do fórum e conferindo os exercícios que já foram 

entregues é possível perceber que muitos de vocês estão com dúvidas sobre transporte 

de ângulo. Então, vou preparar uma lição sobre esse assunto e disponibilizar para 

vocês na tentativa de esclarecer as dúvidas que percebi. Prefiro fazer isso e adiar a 

entrega da tarefa por uma semana, que deixar a maioria sem entender esse conteúdo. 

Também vou corrigir as EACs, apesar de ter deixado o treino liberado. Abraços. 

 

Com isso podemos observar o fechamento de um ciclo de curto prazo da PBD, 

em que tivemos a aplicação, seguido da análise e avaliação, devido ao retorno dado 

pelos alunos, e a validação do artefato com a tentativa de melhoria para a aplicação no 

próximo ciclo. Podemos observar, também, que a produção do EAC, nessa situação, 

abriu possibilidades para o seu uso pedagógico, forçando o professor a sair da sua zona 

de conforto ao reorganizarem uma proposta pedagógica com a utilização do mesmo, 

característica, segundo Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014), inerente à 2ª fase do uso 

das tecnologias digitais na educação matemática. Tal fato possibilita a construção do 

conhecimento a partir dos coletivos de seres-humanos-com-mídias, ficando evidente, 

para nós, que o processo de produção do conhecimento não ocorre somente de forma 

individual e que nesse processo deve ser considerada a habilidade do ser humano de 

compreender e procurar diferentes possibilidades que abranjam a complexidade da 

situação ou do problema a ser solucionado.  

Ainda analisando as interações dentro do fórum de dúvidas/comentários, o 

professor relata os principais problemas encontrados por ele e pelo tutor da disciplina no 

envio das atividades, descrevendo cada um deles: 

 

Professor: Fizemos uma relação de problemas que encontramos: 

* Captura de tela sem aparecer o nome. 

Ainda tivemos alunos (as) que enviaram arquivos nos quais não aparecem o nome. Não 

temos como fazer a avaliação sem a identificação. Eu explicitei isso tanto nas 
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orientações das questões quanto em mensagem no fórum. Caso alguém não saiba fazer 

a captura de tela, me avise para que eu prepare um tutorial mostrando como fazer. Se 

continuarem a mandar as imagens dessa forma (sem a identificação do Moodle) 

continuaram a receber nota 0 (zero). Outra coisa, não adianta colocar o nome usando 

o editor de texto. Como está na orientação, tem que aparecer o nome na tela do 

Moodle. 

* Envio de arquivo que não tem nada a ver com as construções. 

Alguns alunos (as) enviaram arquivo que não tinha nada a ver com as construções 

solicitadas. Enviaram um arquivo de texto vazio ou com algo escrito. Eu não considero 

isso nem para "presença". Considero "presença" quando o aluno tentou fazer a questão 

e errou (ou seja, nota zero) e não quando fazem isso. É semelhante a escrever uma 

receita de bolo na prova de redação do ENEM, como foi noticiado algumas vezes nas 

mídias. 

* Arquivo que não abre. 

Alguns arquivos enviados não puderam ser abertos. Normalmente, quando isso 

acontece, eu faço vários testes, usando diferentes programas. Parece uma sugestão 

boba, mas testem os arquivos antes de enviarem. Pois se não consigo abrir o arquivo e 

olhar a construção, não tem como eu avaliar. 

* Construção foi reduzida depois de executada. 

Alguns arquivos tinham a imagem da construção muito pequena. Acredito que depois 

de fazê-la, deram um zoom menos (reduziu). Fiquem atentos a isso. Novamente: se eu 

não conseguir entender a construção, não darei nota, mesmo se tiver o "Parabéns!". 

* Imagem com o "Parabéns!" mas sem construção. 

Não é a palavra "Parabéns!" que dá, automaticamente, a nota ao(à) aluno(a). A nota 

está condicionada ao aparecimento da palavra, mas desde que a construção exista e 

esteja coerente. Tivemos alguns casos com apenas uma reta e a palavra "Parabéns!". 

Isso não é suficiente para se ter a nota, pois eu avalio a construção. 

* Construções com excesso de elementos 

Sugiro que vocês releiam a parte do Guia da disciplina, na qual eu escrevi sobre 

"Resolução de problemas". Resolver um problema de construção geométrica é pensar 

em uma estratégia antes de iniciar a construção ou então ir pensando durante o 

processo, mas retomar no final e "limpar" a construção, entendendo o que foi feito. 
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Uma construção com "um monte de elementos" que parecem terem sido colocados ao 

acaso e que resultou no "Parabéns!", dificilmente, conseguirá ser justificado ou 

explicado. As construções geométricas são exercícios de pensamento lógico associado 

ao pensamento geométrico. Sugiro que vocês assistam aos vídeos da semana passada, 

pois neles eu vou apresentando as construções explicando. Algumas construções, como 

a da reta paralela da questão 5, utilizaram outra estratégia. Não tem problema algum, 

mas, novamente, é importante saber justificar, saber explicar por que a construção está 

correta. 

Um forte abraço e espero que vocês coloquem suas dúvidas no fórum. 

 

 Segundo Pelli (2014), os AVAs são onde acontecem as interações entre os 

professores que elaboram os materiais instrucionais e planejam as estratégias de ensino 

e aprendizagem com os tutores encarregados de auxiliar os alunos em suas atividades e 

tarefas, orientando-os em suas dúvidas. Podemos caracterizar alguns dos problemas 

relatados na fala do professor como problemas inerentes ao AVA, como os de: captura 

de tela sem aparecer o nome; envio de arquivo que não tem nada a ver com as 

construções; arquivo que não abre e construção foi reduzida depois de executada. Pois 

são problemas que podem ser gerados pela falta de conhecimento ou de domínio de 

elementos de informática fundamentais para se trabalhar com educação a distância. Já o 

Imagem com o "Parabéns!" mas sem construção é um problema de execução do próprio 

GeoGebra que foi relatado pelo professor e descrito na análise anteriormente. Por fim, o 

Construções com excesso de elementos pode ser caracterizado como um problema de 

Construção Geométrica, no qual o aluno acaba excedendo de etapas do procedimento 

“passo a passo”, caracterizado por Girotto (2016). 

 Das considerações de Borba (2001) acerca do construto seres-humanos-com-

mídias, podemos entender que o processo de produção do conhecimento não ocorre 

somente de forma individual e que nele deve ser considerada a habilidade do ser 

humano de compreender e procurar diferentes possibilidades que abranjam a 

complexidade da situação ou do problema a ser solucionado. Isso fica evidente em uma 

mensagem enviada por um aluno no fórum de dúvidas / comentários da sala de 

Metacurso da disciplina: 
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Aluno B: A lógica da questão eu entendi professor. O que você quis dizer na afirmativa 

III que não fez sentido para mim. E continuei sem entender... Deixei em aberto porque 

vou tentar pesquisar mais. 

 

  Embora o foco da nossa análise, feita durante as observações gerais da sala 

virtual da disciplina no Moodle, tenha sido sobre as interações dos alunos e do professor 

acerca dos EACs, vale salientar que foi bastante comum observarmos que os alunos 

utilizavam o fórum de dúvidas / comentários para sanar dúvidas em relação ao conteúdo 

de Geometria associado às Construções Geométricas, como podemos ver na troca de 

mensagens entre um aluno e o professor em um desses fóruns da sala de Metacurso da 

disciplina: 

 

Aluno B: Obrigada pela informação professor! Aproveitando gostaria de tirar mais 

uma dúvida, quando tenho dois pontos em uma reta, o segmento que liga esses dois 

pontos pode ser chamado de reta também? 

Professor: Olá. Em alguns livros de Construções Geométricas mais antigos, pode-se 

encontrar essa nomenclatura (chamar segmento de reta de reta) quando se referem a 

ele de forma genérica. Eu adoto, a partir das definições, o seguinte: 

 Reta: um ente geométrico infinito, que pode ser definido por dois pontos 

pertencentes a ela. 

 Segmento de reta: segmento (pedaço) da reta compreendido entre dois pontos, 

Veja que enquanto a reta é infinita, por isso não tem medida, o segmento de reta tem 

medida. Acho que usando esses termos dessa forma, reforçamos os conceitos. Abraços. 

 

 Na sequência, faremos a descrição e a análise das enquetes e observaremos 

como, novamente, temos a caracterização da PBD, as ideias do construto seres-

humanos-com-mídias e elementos que nos ajudam a chegar a respostas para nossa 

questão norteadora.  
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5.4. Descrição e análise das Enquetes  

 As Enquetes, associadas à ferramenta de Pesquisa do Moodle, foram 

respondidas de forma anônima, tendo o controle sobre se o aluno respondeu ou não, 

porém não sendo possível a identificação do estudante nas respostas. As enquetes foram 

elaboradas com a finalidade de obtermos um retorno sobre as Lições desenvolvidas com 

auxílio dos EACs. Como havíamos informado anteriormente, a atividade de Lição é um 

recurso do Moodle que permite criar um percurso. Como os EACs foram usados 

também nas Lições da disciplina, uma enquete com a opinião dos alunos sobre as 

Lições e, consequentemente, sobre os EACs foram os dados que poderiam nos ajudar a 

chegar a uma resposta para a nossa questão de investigação sobre as possíveis 

contribuições que os EACs podem proporcionar ao processo de ensino em um curso de 

formação de professores de Matemática na modalidade a distância.  

 Para estimular a participação dos alunos a responderem a enquete, o professor da 

disciplina ofereceu uma pontuação extra de até um ponto na nota da disciplina, 

proporcional à quantidade de enquetes respondidas. Além disso, para aqueles que 

participassem em mais de 75% delas teriam uma presença extra. O professor ainda 

solicitou que os alunos participassem com o intuito de ajudarem a melhorar os materiais 

e não apenas pelos bônus. 

 As enquetes foram compostas por perguntas de múltipla escolha, obrigatórias, e 

questões discursivas, opcionais. As primeiras foram usadas para quantificar alguns 

critérios e as segundas para nosso entendimento em relação à impressão e opinião, 

principalmente com relação aos Exercícios de Autocorreção.  

As perguntas foram separadas por três categorias: (1) qualidade do conteúdo; (2) 

usabilidade; (3) potencial como ferramenta de ensino. As questões objetivas possuem 

cinco opções de respostas: (1) discordo completamente; (2) discordo; (3) não concordo 

nem discordo; (4) concordo; (5) concordo completamente. Já as questões discursivas 

referem-se a comentários e sugestões dos alunos em relação aos EACs em cada lição. 

 Antes de cada enquete, o professor apresentou um texto explicando todas as 

informações acima. Foram quatro enquetes nas quais atribuímos uma numeração para 

facilitar a análise: 

1) Enquete sobre a “Lição: explicação e revisão da Tarefa 2”; 

2) Enquete sobre a “Lição: GeoGebra básico”; 
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3) Enquete sobre as duas “Lições: Construções básicas” e os EACs para treino; 

4) Enquete sobre a “Lição; Construções básicas – Transporte de ângulos”. 

 

A Enquete 1 - enquete sobre a “Lição: Explicação e revisão da Tarefa 2”, 

disponibilizada na sétima semana da disciplina (13 a 19 de abril de 2020), era composta 

por 16 perguntas objetivas e 3 perguntas discursivas:  

- Qualidade do conteúdo: 

1. O conteúdo de Geometria trabalhado na “LIÇÃO: Explicação e revisão da Tarefa 2” 

estava de acordo com os materiais disponibilizados no curso? 

2. A linguagem usada para explicar o conteúdo da “LIÇÃO: Explicação e revisão da 

Tarefa 2” facilitou o entendimento dos conceitos geométricos apresentados? 

3. Após fazer a “LIÇÃO: Explicação e revisão da Tarefa 2” foi mais fácil entender a 

resolução da Tarefa 2? 

4. A “LIÇÃO: Explicação e revisão da Tarefa 2” ajudou no entendimento de elementos 

da circunferência, da posição relativa de duas circunferências, das retas (suas posições e 

nomenclaturas) e da análise das construções da Tarefa 2? 

5. O conteúdo da “LIÇÃO: Explicação e revisão da Tarefa 2”, trabalhado com os textos, 

vídeos e Exercícios de Autocorreção do GeoGebra foi relevante para o estudo da 

semana? 

6. A sequência usada na “LIÇÃO: Explicação e revisão da Tarefa 2” (textos com 

imagens, Exercícios de Autocorreção e, no final, vídeos com as resoluções) favoreceu o 

entendimento do conteúdo trabalhado na Tarefa 2? 

7. Deixe seus comentários sobre o conteúdo trabalhado na “LIÇÃO: Explicação e 

revisão da Tarefa 2” e sobre o conteúdo geométrico trabalhado nos Exercícios de 

Autocorreção do GeoGebra. 

- Usabilidade: 

8. Foi fácil usar os recursos (textos, vídeo e Exercícios de Autocorreção do GeoGebra) 

da “LIÇÃO: Explicação e revisão da Tarefa 2”? 

9. As instruções disponibilizadas na “LIÇÃO: Explicação e revisão da Tarefa 2” foram 

suficientes para usá-la sem dificuldade?10. Depois de executar a “LIÇÃO: Explicação e 

revisão da Tarefa 2”, o menu de navegação facilitou o acesso a pontos específicos da 

lição? 
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11. Você se sentiu estimulado a prosseguir executando a “LIÇÃO: Explicação e revisão 

da Tarefa 2” para aprofundar seus conhecimentos no assunto trabalhado? 

12. A sequência de apresentação dos elementos utilizados na “LIÇÃO: Explicação e 

revisão da Tarefa 2” (os textos, os vídeos e os EACs no GeoGebra) conseguiram manter 

sua atenção no conteúdo estudado? 

13. O visual da apresentação da “LIÇÃO: Explicação e revisão da Tarefa 2” precisa 

melhorar para que ela fique mais atraente? 

14. Deixe seus comentários sobre como foi usar a “LIÇÃO: Explicação e revisão da 

Tarefa 2” e sobre como foi usar os Exercícios de Autocorreção do GeoGebra. 

- Potencial como ferramenta de ensino: 

15. A “LIÇÃO: Explicação e revisão da Tarefa 2” atendeu aos objetivos apresentados? 

16. A trilha de aprendizagem definida na “LIÇÃO: Explicação e revisão da Tarefa 2” 

trabalhou o conteúdo em uma sequência que foi aprofundando gradativamente o assunto 

focado? 

17. Após encerrar a “LIÇÃO: Explicação e revisão da Tarefa 2” foi possível perceber a 

relação entre os elementos geométricos apresentados? 

18. Foi melhor estudar usando a “LIÇÃO: Explicação e revisão da Tarefa 2”, 

percorrendo a trilha de aprendizagem estabelecida, do que utilizar os recursos didáticos 

separadamente? 

19. Deixe seus comentários sobre como foi estudar geometria usando a “LIÇÃO: 

Explicação e revisão da Tarefa 2” e os Exercícios de Autocorreção do GeoGebra. 

A Enquete 2 – enquete sobre a “Lição: GeoGebra básico”, disponibilizada na 

sétima semana da disciplina (13 a 19 de abril de 2020), era composta por 16 perguntas 

objetivas e 3 perguntas discursivas: 

- Qualidade do conteúdo: 

1. O conteúdo de Geometria trabalhado na “LIÇÃO: GeoGebra básico” estava de 

acordo com os materiais disponibilizados no curso? 

2. A linguagem usada para explicar o conteúdo da “LIÇÃO: GeoGebra básico” facilitou 

o entendimento dos conceitos geométricos apresentados? 

3. Após fazer a “LIÇÃO: GeoGebra básico” foi mais fácil entender a resolução da 

Tarefa 2.? 
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4. A “LIÇÃO: GeoGebra básico” ajudou no entendimento de elementos da 

circunferência; da posição relativa de duas circunferências; das retas, suas posições e 

nomenclaturas e da análise das construções da Tarefa 2? 

5. O conteúdo da “LIÇÃO: GeoGebra básico”, trabalhado com os textos, vídeos e 

Exercícios de Autocorreção do GeoGebra foi relevante para o estudo da semana? 

6. A sequência usada na “LIÇÃO: GeoGebra básico” (textos com imagens, Exercícios 

de Autocorreção e, no final, vídeos com as resoluções) favoreceu o entendimento do 

conteúdo trabalhado na Tarefa 2? 

7. Deixe seus comentários sobre o conteúdo trabalhado na “LIÇÃO: GeoGebra básico” 

e sobre o conteúdo geométrico trabalhado nos Exercícios de Autocorreção do 

GeoGebra. 

- Usabilidade: 

8. Foi fácil usar os recursos (textos, vídeo e Exercícios de Autocorreção do GeoGebra) 

da “LIÇÃO: GeoGebra básico”? 

9. As instruções disponibilizadas na “LIÇÃO: GeoGebra básico” foram suficientes para 

usá-la sem dificuldade? 

10. Depois de executar a “LIÇÃO: GeoGebra básico”, o menu de navegação facilitou o 

acesso a pontos específicos da lição? 

11. Você se sentiu estimulado a prosseguir executando a “LIÇÃO: GeoGebra básico” 

para aprofundar seus conhecimentos no assunto trabalhado? 

12. A sequência de apresentação dos elementos utilizados na “LIÇÃO: GeoGebra 

básico” (os textos, os vídeos e os EAC no GeoGebra) conseguiram manter sua atenção 

no conteúdo estudado? 

13. O visual da apresentação da “LIÇÃO: GeoGebra básico” precisa melhorar para que 

ela fique mais atraente? 

14. Deixe seus comentários sobre como foi usar a “LIÇÃO: GeoGebra básico” e sobre 

como foi usar os Exercícios de Autocorreção do GeoGebra. 

- Potencial como ferramenta de ensino: 

15. A “LIÇÃO: GeoGebra básico” atendeu aos objetivos apresentados? 

16. A trilha de aprendizagem definida na “LIÇÃO: GeoGebra básico” trabalhou o 

conteúdo em uma sequência que foi aprofundando gradativamente o assunto focado? 

17. Após encerrar a “LIÇÃO: GeoGebra básico” foi possível perceber a relação entre os 

elementos geométricos apresentados? 
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18. Foi melhor estudar usando a “LIÇÃO: GeoGebra básico”, percorrendo a trilha de 

aprendizagem estabelecida, do que utilizar os recursos didáticos separadamente? 

19. Deixe seus comentários sobre como foi estudar geometria usando a “LIÇÃO: 

GeoGebra básico” e os Exercícios de Autocorreção do GeoGebra. 

 

 A Enquete 3 - enquete sobre as duas “Lições: Construções básicas” e os 

EAC para treino, disponibilizada na oitava semana da disciplina (20 a 26 de abril de 

2020), era composta por 16 perguntas objetivas e 4 perguntas discursivas:  

- Qualidade do conteúdo: 

1. O conteúdo de Geometria trabalhado nas “LIÇÕES: Construções básicas” estava de 

acordo com os materiais disponibilizados no curso? 

2. A linguagem usada para explicar o conteúdo das “LIÇÕES: Construções básicas” 

facilitou o entendimento dos conceitos geométricos apresentados? 

3. Após fazer as “LIÇÕES: Construções básicas” foi mais fácil entender o conteúdo das 

páginas 63 a 93 do Guia de estudos? 

4. As “LIÇÕES: Construções básicas” ajudaram no entendimento de transporte de 

segmentos e da construção de perpendicularidade entre retas? 

5. O conteúdo das “LIÇÕES: Construções básicas”, trabalhado com os textos, vídeos e 

Exercícios de Autocorreção do GeoGebra foi relevante para o estudo da semana? 

6. A sequência usada na “LIÇÃO: GeoGebra básico” (textos com imagens, Exercícios 

de Autocorreção e, no final, vídeos com as resoluções) favoreceu o entendimento do 

conteúdo trabalhado na Tarefa 2? 

7. Deixe seus comentários sobre o conteúdo trabalhado nas “LIÇÕES: Construções 

básicas” e sobre o conteúdo geométrico trabalhado nos Exercícios de Autocorreção do 

GeoGebra. 

- Usabilidade: 

8. Foi fácil usar os recursos (textos, vídeo e Exercícios de Autocorreção do GeoGebra) 

das “LIÇÕES: Construções básicas”? 

9. As instruções disponibilizadas nas “LIÇÕES: Construções básicas” foram suficientes 

para usá-la sem dificuldade? 

10. Depois de executar as “LIÇÕES: Construções básicas”, o menu de navegação 

facilitou o acesso aos pontos específicos da lição? 
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11. Você se sentiu estimulado a prosseguir executando as “LIÇÕES: Construções 

básicas” para aprofundar seus conhecimentos no assunto trabalhado? 

12. A sequência de apresentação dos elementos utilizados nas “LIÇÕES: Construções 

básicas” (os textos, os vídeos e os EAC no GeoGebra) conseguiram manter sua atenção 

no conteúdo estudado? 

13. O visual da apresentação das “LIÇÕES: Construções básicas” precisam ser 

melhorados para que elas fiquem mais atraentes? 

14. Deixe seus comentários sobre como foi usar as “LIÇÕES: Construções básicas” e 

sobre como foi usar os Exercícios de Autocorreção do GeoGebra. 

- Potencial como ferramenta de ensino: 

15. As “LIÇÕES: Construções básicas” atenderam aos objetivos apresentados? 

16. As trilhas de aprendizagem definidas nas “LIÇÕES: Construções básicas” 

trabalharam o conteúdo em uma sequência que foi aprofundando gradativamente o 

assunto focado? 

17. Após encerrar as “LIÇÕES: Construções básicas” foi possível perceber as relações 

entre os elementos geométricos apresentados? 

18. Foi melhor estudar usando as “LIÇÕES: Construções básicas”, percorrendo as 

trilhas de aprendizagem estabelecidas do que utilizar os recursos didáticos 

separadamente? 

19. Deixe seus comentários sobre como foi estudar geometria usando as “LIÇÕES: 

Construções básicas” e os Exercícios de Autocorreção do GeoGebra. 

- Sugestões: 

20. Deixe sugestões para que eu possa melhorar as próximas LIÇÕES e os próximos 

Exercícios de Autocorreção. 

 

A Enquete 4 - enquete sobre a “Lição; Construções básicas – Transporte de 

ângulos”, disponibilizada na décima primeira semana da disciplina (11 a 17 de maio de 

2020), era composta por 16 perguntas objetivas e 4 perguntas discursivas: 

- Qualidade do conteúdo: 

1. O conteúdo de Geometria trabalhado nas “LIÇÕES: Construções básicas” estava de 

acordo com os materiais disponibilizados no curso? 

2. A linguagem usada para explicar o conteúdo das “LIÇÕES: Construções básicas” 

facilitou o entendimento dos conceitos geométricos apresentados? 
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3. Após fazer as “LIÇÕES: Construções básicas” foi mais fácil entender o conteúdo das 

páginas 97 a 122 do Guia de Estudos? 

4. A “LIÇÃO: Construções básicas - Transporte de ângulos” ajudou no entendimento de 

transporte de ângulo e da resolução da questão 3 da página 120, do Guia de Estudos e 

da Tarefa 5. 

5. O conteúdo da “LIÇÃO: Construções básicas - Transporte de ângulos”, trabalhado 

com os textos, vídeos e Exercícios de Autocorreção do GeoGebra foi relevante para o 

estudo da semana? 

6. A sequência usada na “LIÇÃO: Construções básicas - Transporte de ângulos” (textos 

com imagens, Exercícios de Autocorreção e, no final, vídeos com as resoluções) 

favoreceu o entendimento do conteúdo trabalhado na Tarefa 5? 

7. Deixe seus comentários sobre o conteúdo trabalhado na “LIÇÃO: Construções 

básicas - Transporte de ângulos” e sobre o conteúdo geométrico trabalhado nos 

Exercícios de Autocorreção do GeoGebra. 

- Usabilidade: 

8. Foi fácil usar os recursos (textos, vídeo e Exercícios de Autocorreção do GeoGebra) 

da “LIÇÃO: Construções básicas - Transporte de ângulos”? 

9. As instruções disponibilizadas na “LIÇÃO: Construções básicas - Transporte de 

ângulos” foram suficientes para usá-la sem dificuldade? 

10. Depois de executar a “LIÇÃO: Construções básicas - Transporte de ângulos”, o 

menu de navegação facilitou o acesso aos pontos específicos da lição? 

11. Você se sentiu estimulado a prosseguir executando a “LIÇÃO: Construções básicas 

- Transporte de ângulos” para aprofundar seus conhecimentos no assunto trabalhado? 

12. A sequência de apresentação dos elementos utilizados na “LIÇÃO: Construções 

básicas - Transporte de ângulos” (os textos, os vídeos e os EACs no GeoGebra) 

conseguiram manter sua atenção no conteúdo estudado? 

13. O visual da apresentação da “LIÇÃO: Construções básicas - Transporte de ângulos” 

precisa ser melhorado para que ela fique mais atraente? 

14. Deixe seus comentários sobre como foi usar a “LIÇÃO: Construções básicas - 

Transporte de ângulos” e sobre como foi usar os Exercícios de Autocorreção do 

GeoGebra. 

 

 

https://www.moodle.ufop.br/mod/assign/view.php?id=208112
https://www.moodle.ufop.br/mod/assign/view.php?id=208112
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- Potencial como ferramenta de ensino: 

15. A “LIÇÃO: Construções básicas - Transporte de ângulos” atendeu aos objetivos 

apresentados? 

16. A trilha de aprendizagem definida na “LIÇÃO: Construções básicas - Transporte de 

ângulos” trabalhou o conteúdo em uma sequência que foi aprofundando gradativamente 

o assunto focado? 

17. Após encerrar a “LIÇÃO: Construções básicas - Transporte de ângulos” foi possível 

perceber as relações entre os elementos geométricos apresentados? 

18. Foi melhor estudar usando a “LIÇÃO: Construções básicas - Transporte de 

ângulos”, percorrendo a trilha de aprendizagem estabelecida do que utilizar os recursos 

didáticos separadamente? 

19. Deixe seus comentários sobre como foi estudar geometria usando a “LIÇÃO: 

Construções básicas - Transporte de ângulos” e os Exercícios de Autocorreção do 

GeoGebra. 

- Sugestões: 

20. Deixe sugestões para que eu possa melhorar as próximas LIÇÕES e os próximos 

Exercícios de Autocorreção. 

 

A primeira análise que fizemos em relação à enquete se refere ao número de 

envios por participante. Pudemos observar que nas Enquetes 1, 2 e 4 a maioria dos 

participantes responderam e menos da metade respondeu à Enquete 3, o que pode ser 

um indicativo de que nas Lições “Construções básicas” e “EAC para treino” os alunos 

tiveram mais dificuldade ou falta de interesse em realizá-las.  

Em relação ao número de envios por participante por polo, os polos de João 

Monlevade, Lagamar e São José dos Campos foram, de modo geral, os com maior 

porcentagem de envios por participante. O envio de enquetes, por participante, do polo 

de Araçuaí foi abaixo da média e não houve registro do envio de respostas das enquetes 

do polo de Caratinga, conforme podemos observar no quadro abaixo.  
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Quadro 2: Relação de envios da Enquete por participantes 

 Araçuaí Caratinga João 

Monlevade 

Lagamar São José 

dos 

campos 

Total 

Enquete 1 5 de 11 0 de 3 5 de 7 6 de 7 7 de 8 23 de 36 

(63,89%) 

Enquete 2 6 de 11 0 de 3 5 de 7 6 de 7 7 de 8 24 de 36 

(66,67%) 

Enquete 3 0 de 11 0 de 3 5 de 7 4 de 7 2 de 8 11 de 36 

(30,55%) 

Enquete 4 3 de 11 0 de 3 5 de 7 6 de 7 6 de 8 20 de 36 

(55,56%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em nossa pesquisa analisamos o número total de envios por enquete, pois 

acreditamos que não há necessidade de analisar as respostas por grupos separados por 

polos. 

5.4.1. Análise das questões objetivas 

As questões fechadas foram elaboradas com as alternativas de respostas 

organizadas em escalas, com isso obtivemos respostas mais concisas em relação ao 

tema da enquete.  

 De modo geral, as respostas dadas pelos participantes foram positivas em 

relação aos temas abordados: qualidade dos conteúdos, usabilidade e potencial como 

ferramenta de ensino. Conforme podemos observar nos Gráficos 2, 3 e 4, que reúnem as 

repostas dadas pelos participantes nas enquetes, a grande maioria das respostas 

utilizadas foram “concordo completamente” e “concordo”. O que nos leva a entender 

que, para os alunos da disciplina EAD541, a maneira como os conteúdos foram 

trabalhados (de uma forma lógica, mediante uma trilha de aprendizagem, com o auxílio 

de EAC) foi satisfatória e contribuiu para que os alunos tivessem um melhor 

entendimento sobre o conteúdo abordado. O que fica evidenciado ao observamos as 

respostas das questões 2, 3, 4, 5 e 6 em cada enquete. 
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 Outro fato relevante que pudemos evidenciar ao analisarmos as enquetes é que 

as repostas obtidas pelas mesmas perguntas em cada uma das enquetes seguem o 

mesmo padrão de resposta. Isso significa que houve pouca variação ao aparecer uma ou 

outra resposta negativa do tipo “discordo” ou “discordo totalmente”, o que pode ser um 

indicativo de dificuldade do aluno na compreensão do conteúdo ou na realização da 

tarefa. Ainda assim representam uma parcela pequena em relação à maioria das repostas 

positivas, do tipo “concordo” ou “concordo totalmente”. 

 

Gráfico 2: Respostas para as questões objetivas - Enquete 1

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 3: Respostas para as questões objetivas - Enquete 2

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Gráfico 4: Respostas para as questões objetivas - Enquete 3

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 5: Respostas para as questões objetivas - Enquete 5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em uma das questões da enquete tivemos um padrão de repostas diferente das 

demais. Ao analisarmos as respostas obtidas na questão 13 de cada enquete, que aborda 

a melhoria no visual da apresentação da lição em questão para torná-la mais atraente, 

percebemos uma variação nas respostas, que ia de “discordo” a “concordo 

completamente”, o que sugere um não contentamento de alguns alunos em relação ao 

visual das lições. 
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Por fim, em relação ao potencial como ferramenta de ensino, as respostas 

obtidas na questão 18 de cada uma das enquetes apontam que a maioria dos alunos 

concorda ou concorda parcialmente que foi melhor estudar a lição em questão 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18

Concordo

completamente

Concordo

Não concordo

nem discordo

Discordo

Discordo

completamente



115 

 

 

percorrendo a trilha de aprendizagem estabelecida, que se utilizam do EAC, do que 

utilizar os recursos didáticos de forma separada. 

5.4.2. Análise das questões discursivas 

 Como descrito na metodologia, nossa pesquisa é de cunho qualitativo, portanto 

ela é descritiva, como apontam Bogdan e Biklen (1994). Estamos interessados em 

analisar os dados em todas as suas riquezas. Para isso, foram incorporadas questões 

discursivas à nossas enquetes, permitindo que os alunos pudessem nos dar um retorno 

mais geral sobre a utilização dos EACs do que os estabelecidos pelas questões 

objetivas. Para cada um dos temas – qualidade do conteúdo, usabilidade e potencial 

como ferramenta de ensino – foi feita uma pergunta discursiva em cada uma das 

enquetes. Porém as enquetes 3 e 4 tiveram uma questão discursiva adicional que se 

referia a alguma sugestão para melhoria das lições e dos EACs. Assim, a seguir, vamos 

analisar as repostas de acordo com o tema. 

5.4.2.1. Qualidade do conteúdo 

 Em relação ao conteúdo trabalhado na Lição e nos EACs, muitos atribuíram 

qualidades positivas em relação à forma como foram trabalhados os conteúdos: 

 

Resposta 1: Boa tarde, esta maneira na minha opinião é eficaz, perfeita. 

Resposta 2: Foi muito relevante. 

 

 Houve aqueles que atribuíram o sucesso na compreensão dos conteúdos com a 

metodologia empregada nas Lições e nos EACs. A grande maioria das respostas aponta 

como os EACs funcionaram como facilitadores na compreensão do conteúdo dado. 

Alguns dos motivos apontados pelos alunos mostram como o feedback imediato dos 

EACs proporciona uma sensação de segurança em realizar a atividade sozinhos. O fato 

de poderem realizar a atividade até que se obtenham êxito também foi evidenciado nas 

respostas: 

 

Resposta 3: A lição ajudou muito a fixar o conhecimento. 
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Resposta 4: Tive facilidade em compreende a lição, os exercícios de autocorreção 

foram muito bem elaborado (sic). 

Resposta 5: A apresentação do conteúdo foi bem didática e organizada ajudando a 

compreensão da matéria. 

Resposta 6: Olá Professor! O conteúdo é bom muito bem explicado, mas eu tenho 

muita dificuldade então me ajudou muito a questão da autocorreção. 

Resposta 7: É sempre bom fazer exercícios de autocorreção, pois assim nos dá 

segurança dá resolução. 

Resposta 8: Foi bom, entender onde se errou para melhor entender o conteúdo 

apresentado. 

Resposta 9: A trilha de aprendizagem foi muito útil pra mim. Usando o passo a passo 

no GeoGebra facilita o aprendizado, pois só aparecerá a estrela quando acertamos. 

Então não tem uma suposição, acho que é isso. Você tem que encontrar a resposta 

correta para prosseguir. Acho isso muito interessante e eficaz. 

Resposta 10: Foi bom, melhorou a forma de se entender o conteúdo apresentado. 

  

A Resposta 9 diz respeito aos EACs do tipo Objetos Dados: EAC – 

Identificação de elementos geométricos na construção, EAC – Elementos da 

Circunferência, ambos presentes na Tarefa 2 da Lição 1 e EAC – Mover pontos presente 

na Tarefa 3 da Lição 2. 

Poucas foram as respostas em que os alunos sugeriam alguma mudança nos 

EACs com intuito de melhorar a compreensão do conteúdo estudado. Porém, apesar de 

poucas, são importantes para a análise, avaliação e validação de uma PBD, contribuindo 

para o próximo ciclo iterativo de aplicação e refinamento.  

  

Resposta 11: Se possível, colocar dicas após várias n tentativas, pois às vezes 

gastamos muito tempo. 

Resposta 12: Os exercícios de autocorreção poderiam ser dados de outra forma, sendo 

que estão no mesmo nível de dificuldade das atividades avaliativas, como uma forma de 

interagir com o vídeo e realizar o exercício, sem a questão de ser obrigado a acertar os 

exercícios de autocorreção para passar a diante e conseguir a liberação para fazer as 

atividades avaliativas. 
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5.4.2.2. Usabilidade 

 De forma geral, as respostas foram positivas em relação à utilização das Lições e 

dos EACs, considerando-os fáceis, interessantes, úteis, facilitadores, entre outras 

qualidades: 

 

Resposta 1: Foi estimulante fazer, pois cada vez que fazia sentia mais estimulada a 

chegar ao final. 

Resposta 2: Os exercícios de autocorreção foram tranquilos de realizar. Mas apesar 

do material não ser difícil, a forma com que foi postado ficou confuso. Questões difíceis 

para assunto simples. 

Resposta 3: Interessante, e diferente, nunca tive aula parecida, gostei do método. 

Resposta 4: Achei fácil usar o GeoGebra básico para fazer as lições. 

Resposta 5: Gostei muito, pois essa interação é divertida e diferente. 

 

E mesmo tratando-se da usabilidade, algumas repostas remeteram ao 

entendimento em relação ao conteúdo: 

 

Resposta 6: Foi bom, melhorou a forma de se entender o conteúdo apresentado. 

Resposta 7: Foi interessante usar esses métodos, de muita ajuda no entendimento do 

material. 

Resposta 8: Boa apresentação e sequencial favorece aprendizado. 

Resposta 9: Foi boa para melhor entendimento do conteúdo. 

Resposta 10: Com estas pequenas atividades a serem feitas, fica bem mais fácil de 

entender e praticar. Os pontos livres, semi-livres e independentes. Utilizando o 

aplicativo do GeoGebra como foi solicitado facilita bastante. 

 

 Dentro do conceito de seres-humanos-com-mídias, Borba (2001) afirma que a 

reorganização do pensamento se dá não apenas na presença da mídia, mas também na 

sua ausência, englobando também a capacidade heurística de saber buscar determinada 

mídia em um dado momento. Tal afirmação fica evidente em uma das respostas obtidas 

sobre a utilização dos EACs: 
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Resposta 11: Foi ótimo o vídeo demonstrando como fazer o transporte de ângulos. 

Somente com o material disponibilizado anteriormente não havia ficado claro. Agora 

sim facilitou bastante o entendimento. 

 

 Apesar de retornos predominantemente positivos nas repostas sobre a utilização 

dos EACs, ainda houve alguns alunos que alegaram ter dificuldades ao utilizá-lo. Tais 

dificuldades não ficaram evidentes nas respostas, com exceção das expressas abaixo: 

  

Resposta 12: Tive bastante dificuldade para usar tive que rever várias vezes. 

Resposta 13: A dificuldade de seguir em frente com os exercícios me deixou 

desanimada. 

Resposta 14: Tenho muita dificuldade em utilizar o GeoGebra. 

 

Uma possibilidade para continuar auxiliando os alunos nas dificuldades em 

relação ao GeoGebra poderia ser a criação de mais EAC utilizando noções básicas de 

GeoGebra como os EACs associados à Tarefa 2 e à Tarefa 3. 

5.4.2.3. Potencial como ferramenta de ensino 

 Com exceção de uma resposta, em que o aluno afirmou somente ter dificuldade, 

foram positivas todas as demais respostas da questão discursiva que se refere ao 

potencial do EAC como ferramenta de ensino. Nessa questão os alunos atribuíram 

várias qualidades ao apontarem as potencialidades dos EACs entre as quais podemos 

destacar uma maneira diferenciada e didática de se trabalhar os conteúdos relacionados:  

 

Resposta 1: Fazer os exercícios de autocorreção nos ajuda a manter o foco e ver os 

conceitos que nos levou a chegar naquele resultado. 

Resposta 2: Foi bom, melhorou a forma de se entender o conteúdo apresentado. 

Resposta 3: A trilha de aprendizagem foi muito didática. 

Resposta 4: Diferente, método que prende atenção, e força o aprendizado. 

Resposta 5: Associando o material apresentado e trilha de aprendizagem podemos ter 

uma boa noção da matéria e depois podemos executar as tarefas de forma mais 

divertida. Explorando o conteúdo acaba incentivando a não deixar de lado para 

prosseguir e chegar ao fim da trilha.  
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Na Resposta 5 acima temos uma característica comum da 4ª fase do uso das 

Tecnologias Digitais no Ensino da Matemática, a qual se refere ao contexto atual dessa 

utilização. Segundo Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014), com a melhora dos recursos 

digitais tornou a aprendizagem mais dinâmica e conectada à realidade do aluno. 

 

Resposta 6: Estudar geometria dessa maneira fica mais fácil estudar. 

Resposta 7: Geometria não é uma matéria fácil de aprender, mas percorrendo esse 

caminho sinto que não terei dificuldades. 

 

Estas duas últimas afirmações nos ajudam a compreender melhor o conceito de 

Geometria Dinâmica, pois justificam, de acordo com o Brandão (2006), o fato de ela ser 

mais bem entendida como oposição à geometria tradicional, de régua e compasso, que é 

“estática”.  

 De modo geral, as respostas obtidas aqui vão ao encontro do que buscamos com 

a nossa questão norteadora, pois várias foram as contribuições, ou potencialidades, 

como ferramenta de ensino, apontadas pelos alunos. 

5.4.2.4. Sugestões 

 Nas enquetes 3 e 4 foram pedidas sugestões aos alunos sobre o que poderia 

melhorar em relação aos próximos EACs e Lições da disciplina. A coleta dessas 

sugestões faz parte do processo de avaliação de um clico de uma PBD. Nessa seção 

trouxemos todas as sugestões apontadas pelos alunos. 

  Segundo Brandão (2006), um dos benefícios de um exercício de autovalidação 

(em nossa pesquisa, EAC) para o aluno é que, além de conseguir estudar em seu próprio 

ritmo, pode obter uma pronta resposta sobre como seu exercício foi avaliado. Algumas 

sugestões foram em relação à melhoria de se conseguir estudar no próprio ritmo: 

 

Resposta 1: Acho que seria interessante que as tarefas fossem mais simples no 

princípio e que fossem ficando mais difíceis ao longo da trilha. Tem muitas pessoas que 

acredito que não vão conseguir concluir de forma nenhuma. 

Resposta 2: Mais tempo para fazê-los. 
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Resposta 3: A sugestão seria, após n tentativas frustradas nos exercícios de 

autocorreção, poderia se dado dicas para o aluno não gastar, por exemplo, uma tarde 

inteira em uma questão. 

 

 Algumas sugestões referem-se à inserção de vídeos, comentários ou dicas para 

facilitar a realização do EAC ou mudanças nas ferramentas disponibilizadas para o 

EAC: 

 

Resposta 4: Com vídeos explicativos e uma forma bastante interessante para entender 

a matéria e fazer os exercícios. 

Resposta 5: Disponibilizar as mesmas ferramentas que estão nos exercícios treino, na 

tarefa efetiva. 

Resposta 6: A única coisa que poderia tentar melhorar a meu ver seria o tamanho da 

página do GeoGebra que às vezes fica bem pequeno. Mas nada muito grave. Meus 

parabéns pelo excelente trabalho! E agradeço pelo esforço. 

Resposta 7: É muito bom praticar antes de resolver a tarefa. Desta forma poderemos 

apresentar dúvidas antes mesmo de começar a responder a tarefa. Confesso que nestes 

últimos exercícios tive que pesquisar um pouco na internet para conseguir resolver, 

mas nada muito sério. Talvez pudesse ter feito algum pequeno exemplo ou comentário 

de como deveríamos nos proceder. Mas não considere isso um erro, seria mais uma 

crítica construtiva, acredito no seu potencial e tenho certeza que irá se aprimorar cada 

vez mais nas tarefas, lições e todo o conteúdo desta disciplina. Obrigada! 

 

 Observamos que houve aqueles que não conseguiram se adaptar à proposta de 

utilização de EAC e preferem uma proposta mais “tradicional” de aprendizagem para a 

educação a distância, mais centrada em videoaulas e trabalhos como atividade 

avaliativa:  

 

Resposta 8: substituir as trilhas de exercícios autocorretivos por outro material como 

interação entre o aluno e professor através de vídeos, alguns trabalhos sem a 

obrigação de acertar a trilha para seguir a diante nas atividades. 
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Por fim, tivemos como resposta ao pedido de sugestões a demonstração de 

satisfação dos alunos em relação aos EACs, afirmando que não há o que mudar: 

 

Resposta 9: Não tenho nada a falar, está bom do jeito que está. 

Resposta 10: Se possível continue ensinando através das trilhas. 

Resposta 11: Eu só tenho a agradecer. 

Resposta 12: Acho ótimo do jeito que está, podia ter sempre antes dos exercícios, acho 

que explica muito devagar, dá pra acompanhar bem. 

Resposta 13: Achei bem produtivo a forma que as lições foram elaboradas. Estudar só 

com auxílio da apostila deixa muitas dúvidas na hora de resolver as questões. Todos 

esses recursos que complementaram os exercícios foram fundamentais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao desenvolver nossa pesquisa, iniciamos com a descrição de um breve 

histórico discente e docente do pesquisador, trazendo assim inquietações em relação ao 

ensino de Geometria, mais especificamente ao ensino de Construções Geométricas e o 

uso de Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática. 

Após leituras relacionadas ao tema e motivado pelas situações vivenciadas 

enquanto professor, aluno e tutor, chegamos à seguinte questão norteadora para 

investigação da nossa pesquisa: 

Quais são as possíveis contribuições de Exercícios de Autocorreção ensino de 

Construções Geométricas em um curso de Licenciatura em Matemática na 

modalidade a distância?  

 

 Na tentativa de responder essa pergunta, traçamos alguns objetivos e tarefas que 

foram alcançados, de acordo com o nosso entendimento, devido à escolha da 

metodologia adequada ao tema da nossa pesquisa. 

 Para fundamentar a nossa pesquisa na busca pela teoria adequada ao nosso tema, 

iniciamos as leituras acerca de Tecnologias na Educação. A partir daí, chegamos ao 

conceito de Seres-Humanos-com-Mídias, pois trata da construção do conhecimento a 

partir da interação entre os seres humanos e as mídias que o rodeiam. Buscamos 

aprofundar, então, nossos conhecimentos sobre Tecnologias na Educação Matemática. 

Nesse momento, as leituras foram sobre as fases do uso das tecnologias digitais na 

Educação Matemática. Fases essas que trouxeram elementos importantes para a nossa 

pesquisa. Para entender melhor esses elementos, voltamos nossas leituras acerca da 

Geometria Dinâmica e o software GeoGebra.  

 Como o ambiente natural da nossa pesquisa é uma disciplina do curso de 

licenciatura de Matemática ofertado na modalidade a distância, passamos a focar nossas 

leituras sobre Educação a Distância, e, mais especificamente, sobre o Ensino de 

Construções Geométricas a Distância. 

 Ainda no que diz respeito à fundamentação teórica, buscamos entender melhor o 

nosso objeto de pesquisa que são os Exercícios de Autocorreção, no qual consideramos 

atividades ou exercícios em que o estudante, ao realizá-lo, recebe um retorno, um 
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feedback, imediato sobre a solução do exercício, sem que haja a necessidade da 

intervenção do professor no processo de avaliação. Essa expressão, que foi utilizada 

pelo professor da disciplina na qual desenvolvemos nossa pesquisa, possui poucas 

referências relacionadas a Construções Geométricas, fazendo com que procurássemos 

por outras expressões a fim de nos ajudar com a fundamentação teórica. Com isso, 

vimos a necessidade de uma revisão bibliográfica que abordasse, ao mesmo tempo, 

temas como EAC, GeoGebra, Construções Geométricas, aplicados na modalidade de 

ensino a distância. Como não encontramos nada relacionado a EAC no banco de teses e 

dissertações da CAPES, a busca levou em consideração somente os outros temas. O que 

podemos concluir, a partir deste levantamento, é que há muito pouco no país em relação 

aos EACs sobre construções geométricas com a utilização do GeoGebra.  

Seguimos nossa pesquisa apresentando as ideias de um EAC e caracterizando-o 

como Objetos de Aprendizagem, pois os OA possuem características que se alinham 

com o uso dado aos Exercícios de Autocorreção na disciplina, principalmente ao que se 

refere à Reusabilidade e à Granularidade. Além disso, como havíamos caracterizado um 

EAC como sendo um OA, temos o GeoGebra Materiais como um repositório de OA. 

Nesse sentido, descrevemos o ambiente Moodle no qual tivemos o ambiente natural da 

nossa pesquisa qualitativa, levantando os recursos do Moodle utilizados na disciplina 

para que os alunos desenvolvessem os EACs.  

 Com a fundamentação teórica estabelecida e compreendendo melhor o que é um 

EAC e as ferramentas e funcionalidades da Plataforma Moodle, partimos para a análise 

dos dados definindo nossa pesquisa como qualitativa e adaptada segundo os 

pressupostos da Pesquisa Baseada em Design. 

 Inicialmente, analisamos os EACs na disciplina EAD541 fazendo um histórico 

em que ela foi ofertada, do primeiro semestre de 2010 até a oferta no primeiro semestre 

de 2020. Essa análise nos ajudou a perceber a evolução dos EACs além de nos ajudar a 

caracterizar nossa pesquisa como uma adaptação da PBD, pois tudo que foi descrito 

nessa análise são os ciclos característicos de uma PBD. A caracterização de uma 

adaptação da PBD se deu por não termos desenvolvido o artefato (EAC) durante a 

pesquisa. 

 Em seguida, fizemos a análise do EAC no GeoGebra. Assim, identificamos os 

tipos de EAC e fizemos uma descrição de todos os EACs utilizados na disciplina 

EAD541 oferta 2020/1.  
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 Ao analisar as interações observadas na sala da disciplina EAD541-2012/1, 

tivemos, mais uma vez, a caracterização da nossa pesquisa como uma adaptação da 

PBD, observando os ciclos característicos de uma PBD acontecerem não somente de 

uma oferta da disciplina para outra, e sim de um módulo para outro dentro de uma 

mesma oferta, em intervalos de tempos cada vez menores. Através dessa análise 

chegamos mais perto de responder a nossa questão norteadora, pois observamos 

elementos importantes da fundamentação teórica e passamos a ter um retorno dos 

alunos em relação às metodologias utilizadas com auxílio dos EACs. 

A expectativa inicial era de que a utilização de Exercícios de Autocorreção de 

Construções Geométricas poderia contribuir para o ensino de geometria na modalidade 

a distância, pela possibilidade de interação dos alunos com as atividades num ambiente 

integrando o software GeoGebra com a plataforma Moodle. Não só pelo nosso 

entendimento, mas pela análise dos dados da pesquisa, tais expectativas foram 

atendidas. As respostas que tivemos dos alunos nos dão conta de que os EACs de 

Construções Geométricas ajudam na compreensão dos conteúdos relacionados, são de 

fácil utilização e possuem um grande potencial como ferramenta de ensino. 

Como pesquisador, a presente pesquisa trouxe contribuições valiosas, pois pude 

aprofundar meus conhecimentos em relação a temas de meu interesse, principalmente 

temas relacionados às Tecnologias na Educação, além de me permitir explorar as 

funcionalidades do GeoGebra em relação às Construções Geométricas e os EACs, 

refletindo em contribuições como aluno, professor e tutor. Tais contribuições dizem 

respeito às facilidades e benefícios, pois através de um EAC, pude constatar que ele 

pode facilitar o trabalho do professor e tutor ao diminuir sua carga de trabalho, 

permitindo que lhe sobre mais tempo para desempenhar outras tarefas. Além disso, o 

EAC permite que o aluno tenha uma resposta imediata sobre a sua atividade sem que 

haja, em um primeiro momento, a necessidade do retorno do professor. Com isso, o 

aluno pode administrar o seu próprio ritmo de estudo e, assim, obter um melhor 

desempenho em sua aprendizagem de Geometria/Construções Geométricas. 

A presente pesquisa também foi válida por permitir a elaboração de um Produto 

Educacional – “Desenvolvendo Exercícios de Autocorreção sobre Construções 

Geométricas, do tipo Objetos Dados, por meio do GeoGebra”, no qual apresentamos o 

procedimento “passo a passo” para que professores de Matemática possam criar, a partir 
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do GeoGebra, EACs sobre Construções Geométricas, do tipo Objetos Dados, com 

intuito de facilitar o processo de ensino de Geometria / Construções Geométricas. 

Por fim, ressaltamos que a constatação feita em um dado momento, de que há 

pouco, ou quase nada, produzido sobre EAC, motivou-nos, naquele momento, a seguir 

adiante com a nossa pesquisa e, agora, juntamente com a certeza de que os EACs de 

Construções Geométricas podem contribuir com o processo de ensino em um curso de 

formação de professores de Matemática na modalidade a distância, mantém-se a 

motivação de continuar pensando em trabalhos futuros, pois há vários caminhos e 

possibilidades a seguir. Prova disso foram as respostas dos alunos às enquetes 

demonstrando uma postura de futuros professores. 
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ANEXO I: EMENDA DA DISCIPLINA EAD541 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUCAÇÃO 

PLANO DE ENSINO 

Nome do Componente Curricular em português: 
Prática de Ensino III: Construções Geométricas 

 

Nome do Componente Curricular em inglês: 

Código: 
EAD541 

Nome e sigla do departamento: 
Departamento de Educação e Tecnologias - DEETE 

Unidade acadêmica: 

CEAD 

Nome do docente: 

Jorge Luís Costa 

Carga horária semestral 
60 horas 

Carga horária semanal teórica 
30 horas/aula 

Carga horária semanal prática 
30 horas/aula 

Data de aprovação na assembleia departamental: xx/xx/xxxx 

Ementa: 

Traçados de Perpendiculares. Transporte de ângulo, simetria de um ponto em relação a uma 

reta e retas paralelas. Divisão de segmentos e ângulos. Retificação de circunferências e arcos. 

Divisões de circunferências. Construções de Triângulos. Quadriláteros. Translação. Traçado de 

Ovais. Curvas Cíclicas. Traçado da Cissóide. Traçados de cônicas. 

Conteúdo programático: 

● Apresentação da disciplina 

● Construções Geométricas e Geometria: apoio mútuo 

● Concepções que nos nortearão na disicplina 

● Revisão de conceitos básicos de Geometria 

● GeoGebra básico 

● Construções básicas 

● Construções de polígonos 

● Construções de Circunferências 

● Construções de Concordâncias 

● Traçados de Cônicas por aproximação 

Objetivos: 

● Usar as construções geométricas como mobilizadora e construtora do conhecimento 

geométrico; 

● Realizar construções geométricas utilizando régua, compasso, esquadros, transferidor e 

software; 

● Desenvolver o pensamento argumentativo discutindo as construções realizadas, de forma 

didática e geométrica. 
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Metodologia: 

        Adotaremos uma dupla visão: (1) do conteúdo, fazendo e estudando as construções 

geométricas; e (2) de sala de aula, fazendo reflexões de como trabalhar com os alunos do 

Ensino Fundamental e Médio. 

        Utilizaremos diversos instrumentos para fazer as construções permitindo-se assim uma 

reflexão sobre os conceitos que podem ser explorados em cada uso. 

        Nos apoiaremos na heurística simplificada de resolução de problemas, baseada naquela 

proposta por George Polya, com o objetivo de favorecer ações conscientes e estruturadas que 

poderão levar à reflexões geométricas. 

       O conteúdo está distribuído semanalmente, iniciando-se nas segundas-feiras e encerrando 

nos domingo, sendo que as tarefas encerrarão nas segundas-feiras, às 23h55min, com um 

intervalo mínimo de sete dias entre a sua liberação e o encerramento; 

        O conteúdo semanal a ser estudado será composto por vídeoaulas(s), textos do guia da 

disciplina ou textos de terceiros e exercícios (resolvidos, propostos e avaliativos); Recursos 

didáticos: 

-Guia da disciplina e textos de terceiros (básicos e complementares); 

-Vídeoaulas (conteúdo teórico e das construções); 

-Instrumentos para construções geométricas: esquadros, transferidor, régua e compasso; 

-Software de Matemática dinâmica: GeoGebra; 

-Exercício de autocorreção (EAC) integrando recursos do GeoGebra, GeoGebraTube e 

Moodle; 

-No Moodle utilizaremos: Fórum de discussão coletiva (integrando todos os polos), 

-Questionários e links às páginas externas. 

Atividades avaliativas: 

O aluno será avaliado por meio de tarefas e de avaliação semestral que totalizarão 

10 (dez) pontos, sendo 4 (quatro) pontos dos trabalhos e 6 (seis) pontos da avaliação 

semestral. A data de avaliação da disciplina seguirá o Calendário Acadêmico aprovado 

pelo CEPE e disponibilizado na sala virtual da disciplina. 

Será aprovado na disciplina o aluno que tiver participado de pelos menos 75% 

(setenta e cinco por cento) das atividades propostas e totalizar no mínimo 6 (seis) pontos. 

Tarefas previstas: 
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Tarefas Identificação Valor 

1 Informe pedagógico. 0,1 

2 Exercícios de revisão sobre Geometria. 0,6 

3 Exercícios sobre uso básico do GeoGebra. 0,3 

4 Construções básicas - EAC 1. 0,6 

5 Construções de polígonos – EAC 2 0,6 

6 Construções com circunferências – EAC 3 0,6 

7 Construções de concordâncias – EAC 4 0,6 

8 Construções das cônicas – EAC 5 0,6 
  4,0 

OBS.: Em relação à frequência, para ser aprovado na disciplina é necessário fazer, no 

mínimo, 6 (seis) tarefas. 

Cronograma: 

 

Semana 01 02/03/20 08/03/20 Apresentação da disciplina 

Semana 02 09/03/20 15/03/20 
Construções Geométricas e Geometria: apoio mútuo 
Concepções que nos nortearão 

Semana 03 16/03/20 22/03/20 Revisão 1: conceitos básicos de Geometria 

Semana 04 23/03/20 29/03/20 Revisão 2: conceitos básicos de Geometria 

Semana 05 30/03/20 05/04/20 Revisão 3: conceitos básicos de Geometria 

Semana 06 06/04/20 12/04/20 GeoGebra básico 

Semana 07 13/04/20 19/04/20 Construções básicas – P1 

Semana 08 20/04/20 26/04/20 Construções básicas – P2 

Semana 09 27/04/20 03/05/20 Construções básicas – P3 

Semana 10 04/05/20 10/05/20 Avaliação Presencial – 1ª etapa 

Semana 11 11/05/20 17/05/20 Triângulos (1) 

Semana 12 18/05/20 24/05/20 Triângulos (2) 

Semana 13 25/05/20 31/05/20 Circunferências (1) 

Semana 14 01/06/20 07/06/20 Circunferências (2) 

Semana 15 08/06/20 14/06/20 Concordância 

Semana 16 15/06/20 21/06/20 Cônicas 

Semana 17 22/06/20 28/06/20 Avaliação Semestral 

Semana 18 29/06/20 05/07/20 Avaliação Semestral 

Semana 19 06/07/20 12/07/20 Revisão para o Exame Especial 

Semana 20 13/07/20 19/07/20 Exame Especial 

Bibliografia básica: 
 

COSTA, Jorge Luís. Prática de ensino: Construções Geométricas. 2.ed. Visão: Cabo Frio, 

2016. Disponível em: <http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/9127>. Acesso em: 

27 fev. 2020. 

 

SOUZA, Cláudio Santos de; PIMENTA, Milene Maria D.; ARNAUT, Roberto Geraldo 

Tavares. Construções geométricas – V.1. Fundação CECIERJ, Consórcio CEDERJ. Rio de 

Janeiro. Disponível em: < http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/191480>. Acesso em: 27 

fev. 2020. 
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Bibliografia complementar: 
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Geométrico. Caderno Didático. Santa Maria: UFSM, 2008. Disponível em 

<http://w3.ufsm.br/carmen/disciplinas/Geometria/GeometriaPlana.pdf>. Acesso em: 27 fev. 
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Como vocês podem notar na 

figura ao lado, nesse novo 

exercício com autocorreção 

existem alguns elementos 

importantes: 

 

Título do exercício. 

 

Identificação de quem está 

fazendo o exercício; 

 

A área do GeoGebra com 

a construção proposta. 

 

Na área do GeoGebra, foi 

colocado um campo “Mostrar 

construção” que se marcado, 

mostrará o que se espera de 

resultado. 

 

Ao finalizar a construção, se 

foram garantidas as 

propriedades solicitadas, 

aparecerá a palavra 

PARABÉNS! 

ANEXO II: ORIENTAÇÕES SOBRE OS EXERCÍCIOS DE AUTOCORREÇÃO 

 

EXERCÍCIOS DE AUTOCORREÇÃO QUE SERÃO CONSIDERADOS 

SUBSTITUTIVOS 

Estou testando um novo recurso de tarefas que funcionarão como exercícios 

substitutivos. Consegui disponibilizá-los com identificação individual. Assim como os 

demais Exercícios de Autocorreção, eles apresentam uma mensagem quando vocês 

fizerem a construção garantindo o que foi proposto.  
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Ao terminar a construção, recebendo a confirmação de que ela está correta, 

você deverá gerar um arquivo PDF e enviar o arquivo para a plataforma. Para gerar o 

arquivo PDF, no Windows, você deverá instalar um programa, como o PDFCreator 

(http://www.pdfforge.org/pdfcreator) que instalará uma impressora virtual que 

“imprimirá” qualquer arquivo em PDF. No Linux, não é preciso instalar software, 

pois ele já “imprime” em arquivo PDF.  

Caso você não consiga fazer a impressão em PDF, poderá enviar o arquivo do 

GeoGebra. Porém, quero destacar que o arquivo PDF com a solução do exercício de 

autocorreção é mais prático e rápido, pois você sabe se a construção está correta.  

Para essa semana, deverão ser enviados 3 arquivos: (1) exercício 1, da página 

115 do Guia de Estudos; (2) exercício 2, da página 118 do Guia de Estudos; e, (3) 

exercício 3, da página 123 do Guia de Estudos. Estão disponíveis como exercício de 

autocorreção, por enquanto, os exercícios 1 e 2, sendo que o exercício 2 teve uma 

pequena alteração no seu enunciado para poder atender à autocorreção. 

 

 

Prof. Jorge Luís Costa 
Curso de Matemática a distância  

EAD541-Prática de Ensino III 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pdfforge.org/pdfcreator)
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ANEXO III: TERMO DE AUTORIZAÇÃO  
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