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Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar algumas discussões sobre os dados de uma pesquisa que vem sendo
trabalhada a partir de um projeto de extensão, ainda em andamento, que trata das dificuldades de visualização do
conceito de progressão aritmética apresentado em representações geométricas. Na pesquisa, utilizamos atividades
construídas no software Superlogo que propõe, além da visualização da figura, a sua construção por meio de etapas de
programação. Buscamos entender como os estudantes percebem algumas regularidades presentes em representações
geométricas que leva a compreensão de generalização (FIORENTINI, MIORIM e MIGUEL, 1993). Foi oferecido um
minicurso de 15hs sobre a introdução da linguagem Logo para estudantes bolsistas do PIBID Matemática da
Universidade Federal Rural de Pernambuco/UFRPE. Os resultados colhidos durante o minicurso indicam dificuldades
dos estudantes quanto ao entendimento e compreensão do conceito de progressões aritméticas e geométricas quando
associadas a imagens e representações geométricas.

Abstract: This article aims to present some discussions on data from a survey that has been crafted from an extension
project, still in progress, which deals with viewing difficulties of the concept of arithmetic progression presented in
geometric representations. In the research, we use activity built on SuperLogo software that offers, in addition to viewing
the figure, its construction through programming steps. We try to understand how students perceive some regularities
present in geometric representations that lead to understanding of generalization (FIORENTINI, Miorim and MIGUEL,
1993). A mini course of 15hs about the introduction of the Logo language was offered to scholarship students from PIBID
Mathematics at the Federal Rural University of Pernambuco / UFRPE. The results collected during the mini course
indicated the difficulties of the students to the understanding the concept of arithmetic and geometric progressions when
associated with images and geometric representation.
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Introdução

A geometria sempre foi um campo do conhecimento matemático no qual é utilizado como ferramenta auxiliar para
compreensão de outros conceitos da própria matemática. Um fato dessa natureza é a verificação no ensino de
sucessão numérica, que geralmente ao ser tratado nos livros didáticos do Ensino Médio, enfatiza em muitos casos,
apenas a introdução do conceito de sucessão por meio de escrita algébrica.

Geralmente os livros didáticos dão pouca ênfase ao uso de representações geométricas para compreensão do conceito
de sucessão aritmética e geométrica. Ocorrem, geralmente, na prática de exercícios, como forma de colocar o
estudante diante da situação. Outras propostas matemáticas que geram contextos importantes para compreensão do
conceito de sucessão aritmética e geométrica, são pouco exploradas. Nota-se que pouco se valoriza a presença da
geometria em detrimento da aritmética como forma de introduzir a compreensão do conceito de sucessão numérica.

As sucessões aritméticas e geométricas tem um importante papel para o desenvolvimento do pensamento algébrico e
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aritmético por desempenhar ações de aprendizagem importantes na matemática. Um estudo nesse tópico em que o
estudante possa identificar o conceito em qualquer situação torna-o crítico para perceber a presença da matemática.
Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) destacam que a percepção de algumas regularidades presentes em
situações-problema leva a compreensão de generalização, sendo esse ponto importante para o desenvolvimento do
pensamento algébrico. Esse destaque foi um dos pontos que nos levou a buscar entendimento nesse campo de estudo.

Em livros de história da matemática (EVES, 2004; BOYER, 1992), são representados números figurados (pitagóricos),
que enriquecem essa literatura com uma compreensão mais detalhada da presença do conceito de sucessão, trazendo
a partir das formas algébrica e gráfica, modelos matemáticos para representar esses números.

Nesse contexto, uma discussão sobre como explorar o conhecimento de sucessão com os estudantes, pode ser
levantada, a partir da utilização da geometria. O conceito de sucessão é geralmente ensinado com base no contexto de
compreensão das funções, apresentando modelos prontos. Portanto, existe um vazio que pode deixar muitos
estudantes sem o domínio desse conceito, quando associado a algumas formas geométricas. Essa observação nos
levou a buscar o entendimento do conceito de progressão vivenciado na sala de aula utilizando formas da geometria.

Na diagramação do nosso trabalho buscamos envolver o artifício da computação por ser um importante recurso de
simulação para situações que envolvem essa conexão dos saberes: conceito de progressão, sucessão numérica,
representação geométrica e funções.

O uso de software no ensino de matemática é um recurso apropriado a várias propostas de ensino e vem sendo
incorporado a diversos tipos de investigação cientifica. Portanto, recorremos ao software ‘Superlogo’ para criar
estratégias em que pudéssemos observar o comportamento de estudantes na presença de figuras que retratassem o
conceito de progressão aritmética.

Nos últimos anos, encontramos na literatura para o ensino de matemática, discussões sobre a ausência de formação
dos estudantes no uso das tecnologias computacionais. A maioria dos cursos de graduação no Brasil ainda se pauta em
propostas metodológicas tradicionais, apresentando um currículo que deixa de lado a orientação e utilização dos
recursos computacionais na prática educativa.

Mesmo reconhecendo que a tecnologia computacional é um recurso bastante rico, que se tornou instrumento básico
para o desenvolvimento de estruturas que auxiliam os processos de aprendizagens, é comum observar profissionais de
IES, que não vivenciam com seus estudantes, experimentos, simulação, contextos e representações matemáticas no
computador, que tão bem proporcionam visualizações e representações importantes com esse recurso.

A computação hoje passou a ser o principal eixo articulador de processos interdisciplinares realizados entre áreas do
conhecimento humano. Diversas atividades desse campo de conhecimento são requisitadas no ensino de matemática.
Sendo uma delas, o uso de software, importante para identificar conceitos da geometria de forma prática.

A linguagem LOGO, desenvolvida pelo sul africano Seymor Papert (1980) a partir da teoria do construcionismo, trouxe
uma importante contribuição quanto ao uso de software, conhecimento de programação e uso da computação no meio
acadêmico nos diversos níveis de ensino (Fundamental Médio e Superior).

Visando realizar uma sistematização quanto à utilização do LOGO nos projetos desenvolvidos pelos bolsistas do PIBID
Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco/UFRPE, foi ministrado em fevereiro de 2015, no laboratório
LIFE – Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, um curso sobre introdução ao uso do software
SUPERLOGO que tinha como objetivo ensinar aos participantes o domínio dessa ferramenta e sua aplicação.

A partir do aprendizado adquirido sobre as bases da programação em LOGO, os estudantes do curso poderiam
contribuir com a construção de atividades no domínio desse recurso, para desenvolver propostas de intervenção nas
escolas nas quais atuam. A proposta do curso também tinha o objetivo de analisar como os pibidianos se comportavam
diante de atividades no LOGO que apresentavam o conceito de progressão, pois em algumas atividades do referido
minicurso, estava claramente representado por meio de desenho de algumas figuras, e ainda, na própria programação
para construção da figura, a visualização do conceito de progressão aritmética ou geométrica. Um destaque sobre a
importância desse software é que o erro deixa de ser uma arma de punição e passa a ser uma situação que nos leva a
entender melhor nossas ações e conceitualizações (VALENTE, 1991, p. 41 apud VALENTE, 2005, p. 47).
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Balacheff (1994) discute sobre o valor de um ambiente informático ao considerar que um software permite construções e
representação de um saber matemático quando coloca em cena a complexidades que muitas vezes resulta desse
saber. O recurso computacional ao proporcionar representações e significados, permitem controle, manipulação e a
construção de simulações desse saber matemático que são importantes para o ensino/aprendizagem. A arte de ensinar
é também um processo em que o professor permite a reflexão a partir de sua ação, quando pode alimentar a reflexão do
seu modo e agir sobre um saber.

É importante que os profissionais de ensino entendam que o ambiente computacional torna rico o processo de
aprendizagem e ensino. Lévy (1996) afirma que as atividades computacionais proporcionam o contato com produção de
hipertexto, manipulação de multimídia interativa, possibilidades de adaptações da tecnologia para fins educacionais
entre outras atividades.

Importância e formas de abordagens do ‘Logo’

Nas atividades realizadas no curso, também exploramos a noção de fractais, como um conteúdo que pode ser
trabalhado a partir do recurso proporcionado pelo Superlogo, que suporta bem a representação de modelos fractais, no
qual o próprio usuário tem a condição de executar de forma mais compreensiva o programa que vai construir na tela do
computador um modelo fractal.

Nas atividades e problemas trabalhados para gerar a representação de formas geométricas, que indicavam a presença
do conceito de progressão, os estudantes tinham que manipular um tipo de construção que utilizava uma espécie de
mini programa baseado na linguagem de programação do Superlogo, e posterior a isso, comprovavam a representação
gráfica construída pela tartaruga (cursor). Esse processo caracterizava uma proposta de visualização do conhecimento
elaborado pelo estudante, por formas repetidas que eram alteradas em suas dimensões, gerando uma compreensão do
conceito de progressão aritmética e em outros casos de progressão geométrica.

No modelo espiral utilizado, percebia-se que a figura apresentada tinha a presença de uma progressão aritmética,
contando-se a partir da modificação do lado da espiral com relação a cada novo crescimento desse tamanho (lado), que
vai sendo gerado (tamanho 10, tamanho 20, tamanho 30, tamanho 40 , etc.), processo esse que gera uma progressão
aritmética de razão 10.
Também se podia perceber que na forma quadrada, a partir da área ocupada em cada quadradinho, tínhamos uma
sequencia que representava a sucessão (1, 4, 9, 16,...). Nesse caso, também se identificava a representação de um
número figurado, quando observamos a partir da alteração do tamanho do lado de cada quadrado, na sua ampliação,
com o perímetro de cada quadradinho seguindo uma ordem estabelecida, sequencia (4, 8, 12, 16, ....). No caso da
forma triangular aparece a sequencia (1, 4, 7, 10....), a partir da unidade de área inicial e a nova ocupação dos próximos
triângulos.

Essa proposta de visualização do conceito de progressão foi trabalhada com os estudantes do curso, apenas no sentido
de que eles pudessem dominar o recurso de lógica utilizado pelo software, sem dar ênfase ao conceito de progressão
que aparece nesse tipo de construção, quer dizer, não se discutiu ou foi informado para eles que esse conhecimento
estava presente em cada construção, pois o interesse da investigação era que eles pudessem visualizar e expor a partir
de algum comentário ou discussão.

Mesmo assim, um estudante mostrou em suas respostas ao questionário que tal processo aparece e pode ser
percebido. Na sua resposta: “havia polígonos regulares; outros que possuíam padrões (comandos repetidos), às vezes
era em função da variável lado”, ele identificou a presença de vários polígonos iguais formando uma nova figura, a partir
do que ele chama de ‘comandos repetidos’ e que eram modificados em seu tamanho pela variável de medida do lado
(função gerada a partir do tamanho do lado).

No entanto, quando foi cobrado a dar pronunciamento sobre que conhecimento matemático aparece na construção, o
estudante não identifica o conceito de progressão aritmética que visualizou durante a construção que realizou.

No final da atividade do curso, utilizando o Superlogo, buscamos o resgate dos estudantes para os conteúdos
trabalhados na formação, através de comentários, no qual os mesmos poderiam divulgar que conteúdos presenciaram e
foram trabalhados nas atividades.
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Ângulo, Plano Cartesiano, Razão, entre outros, foram indicados pelos estudantes. No entanto, nenhum aluno indicou a
visualização do conceito de progressão que mesmo visualizada nas formas de repetição eram também indicadas por
eles ao construir os programas dessas figuras por meio da linguagem de programação LOGO. Esse fato indica que
mesmo manipulando o conceito o estudante não reconhece o contexto do conteúdo matemático em uma situação
manipulada por ele.

Materiais e Métodos

O Curso de introdução à linguagem Logo foi aplicado nos dias 5, 9, 10 e 11 de Fevereiro de 2015, no laboratório LIFE
da UFRPE, com carga horária total de 15hs. O grupo de estudantes contou com doze bolsistas do PIBID de Matemática,
em cada encontro foi trabalhada a teoria e a aplicação da linguagem LOGO, utilizando slides e um projetor, além da
distribuição de material impresso contendo atividades práticas que foram desenvolvidas e exploradas durante o curso.

No laboratório, os participantes utilizaram computadores portáteis para poder desenvolver as atividades que foram
selecionadas/preparadas, outras orientações eram apresentadas no quadro branco com orientação do professor.

Os dados construídos pelos estudantes no experimento realizado com a participação dos bolsistas foram documentados
através de fotos, gravações de áudio, questionário e anotações referentes à construção que deveriam apresentar para
as situações-problema que eram propostas.

No primeiro encontro foi abordada a teoria básica para a utilização do LOGO, onde os participantes puderam aprender
os comandos principais e se familiarizar com a interface do software. Em seguida, foi ensinada a construção de figuras
geométricas básicas, como o quadrado, o círculo, o hexágono, entre outros, e a criação de procedimentos que
facilitariam a construção das figuras. Alguns exercícios envolvendo os conhecimentos básicos ensinados foram
aplicados durante o encontro exigindo do participante dedicação no aprendizado.

No segundo e terceiro encontro foram apresentadas as aplicações do software nos Ensinos Fundamental, Médio e
Superior, além de exemplos de outros softwares que também utilizam a lógica da programação na sua aplicação. Com
isso, a programação no LOGO foi o foco das atividades apresentadas nos dois dias. Os participantes tiveram que
desenvolver diversos procedimentos para criar várias figuras e desenhos mais complexos.

No último encontro foi revisado o básico do conteúdo, além de serem apresentadas soluções de atividades que
despertaram dúvidas nos participantes quanto a sua solução. Para concluir o curso, foi aplicado um questionário que
tinha como objetivo a avaliação dos participantes quanto à utilidade que o software apresentaria em projetos futuros,
como também analisar os conteúdos matemáticos utilizados durante o curso. Um debate sobre as questões
apresentadas no questionário conclui o curso.

Resultados e Discussão

Nos quatro dias que o curso foi aplicado, conseguimos perceber que os participantes não conheciam a linguagem
LOGO e seus recursos tanto para geometria quanto para programação. Portanto, demonstraram bastante interesse em
manipular essa ferramenta, lançando propostas verbais de utilizar o software em futuros projetos que realizassem para
o PIBID.

Em relação à análise das respostas obtidas a partir do questionário que foi aplicado percebemos que os bolsistas
visualizavam como foco principal a Geometria Plana, campo matemático utilizado no software. Essa compreensão tem
procedência, pois o recurso utilizado pelo software é primeiramente a construções elementares utilizando a geométrica
plana, só em estudos mais avançados pode-se se propor efeitos mais elaborados a partir da lógica de programação que
o software dispõe e representações tridimensionais que são possíveis a partir do modelo de simulação que usa recurso
na planificação geométrica.

No momento da realização de um debate realizado em sala sobre o conteúdo do curso, os participantes foram
estimulados a refletir sobre a matemática envolvida nas atividades e possibilitadas pelo software. Essa proposta era no
sentido de que eles pudessem ampliar e divulgar a visão que construíram quanto à utilidade do software, em campos do
conhecimento matemático, que podiam ser discutidos. Mesmo assim, muitos alunos tiveram dificuldade em divulgar os
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efeitos do conceito de progressão visualizados nas construções realizadas, próprios do campo da aritmética, mas que
estavam visualizados em representações geométricas. Verificamos que os estudantes não colocavam em cena essa
ação, que estava envolvida na construção dos procedimentos gerados para alguns modelos geométricos (através da
programação no Logo), aqueles representados na figura 2.

Entendemos que o motivo dessa dificuldade foi devido à análise que os estudantes tentavam compor, pensando apenas
no resultado final que deveria ser apresentado para as atividades, ou seja, a figura geométrica ou desenho que os
exercícios solicitavam. Portanto, não pensavam sobre a construção e estrutura da própria figura, na qual estava repleta
de saberes realtivos ao conhecimento de progressão geométrica.
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