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Resumo

A partir de uma pesquisa realizada sobre as atuais tendências didáticopedagógicas do ensino de
geometria envolvendo as recentes publicações nos anais do Encontro Nacional de Educação Matemática
(ENEM – período de 2004 a 2010) e o Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade (EDUCON –
período de 2007 a 2012), têmse como propósito neste artigo, apresentar um recorte da pesquisa que
trata sobre uma das tendências investigadas como predominante, a Geometria Computacional (GC).
Nessas publicações a GC é trabalhada a partir dos Ambientes Computacionais: LOGO, Dinâmicos e
Emergentes. A pesquisa tem caráter bibliográfico pautada em autores como Andrade (2004); Andrade e
Nacarato (2004 2008); Matos e Santos (2011); Trindade, Passos e Guimarães (2011), além de outros.
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Resumen:

A partir de una encuesta sobre las actuales tendencias didácticas y la geometría de la enseñanza
pedagógica que implican las recientes publicaciones en los anales de el Encuentro Nacional de Educación
Matemática (ENEM  período de 2004 a 2010) y la Conferencia Internacional de Educación y
Contemporáneo (EDUCON  período de 2007 a 2012), han sido el objetivo de este artículo es presentar un
resumen de la investigación que se ocupa de una de las tendencias investigadas como predominante, la
Geometría Computacional (CG). En estas publicaciones el GC es trabajada a partir de los ambientes
computacionales: LOGO, dinámicos y emergentes. La investigación se basa en autores bibliográficas como
Andrade (2004), Andrade y Nacarato (2004 2008); Matos y Santos (2011), Trinity, Escalón y Guimarães
(2011), entre otros.

Palabras-llaves: enseñanza de geometria, tendencias didácticas y pedagógicas; Geometría
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Computacional.

Introdução

O ensino da Geometria exige competência, criatividade e dinamismo do professor de matemática. Seu
ensino possibilita ao aluno desenvolver hábitos de leitura do mundo, que o permita perceber, descrever e
representar o espaço. Nessa perceptiva, os professores de matemática devem internalizar diversos
conhecimentos, com a finalidade de desenvolverem e/ou aprimorarem suas habilidades e competências,
produzindo conhecimento geométrico na sala de aula e para sala de aula. Em outras palavras, significa
dizer que o ensino de Geometria oferece à formação do aluno, uma contribuição para sua inserção no
mundo geometrizado.

Em consoante aos PCN – Matemática (BRASIL, 1997), autores como Pavanello e Franco (2002) descrevem
a Geometria como uma parte integral da matemática mais intuitiva, concreta e ligada à realidade. Dante
(2005) afirma que tão importante quanto o número, é a Geometria que permite compreender o espaço, as
superfícies, as linhas e as relações entre todas as formas geométricas.

Nesse contexto, fezse necessário fazer uma análise acerca da Geometria Computacional (GC), na
perspectiva dos anais dos ENEM’s em nível nacional, a partir da pesquisa já realizada por Andrade (2004),
Andrade e Nacarato (2004, 2008), visto ser um evento de renome nacional na área da Educação
Matemática. E, em nível local, abordar sobre os anais do EDUCON, tendo em vista ser o maior evento na
área educacional de âmbito internacional no estado de Sergipe.

O Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM’s) e o Colóquio Internacional Educação e
Contemporaneidade (EDUCON) são eventos constituídos de uma instância máxima de discussões e em
circulação das produções acadêmicas e científicas nas áreas educacionais que ocorrem no Brasil e no
mundo, tratando entre elas, sobre temas que permeiam a Educação Matemática. Entre os mais variados
temas que são discutidos nesses dois eventos, há uma discussão sobre o ensino de Geometria
Computacional, o qual vem se pautando em abordagens mais exploratórias.

A partir de uma pesquisa realizada sobre as atuais tendências didáticopedagógicas do ensino de
geometria a partir dos recursos computacionais (softwares) envolvendo as recentes publicações nos anais
do Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM – período de 2004 a 2010) e o Colóquio
Internacional Educação e Contemporaneidade (EDUCON – período de 2007 a 2012) (SILVA, 2013), têmse
como propósito neste artigo, apresentar um recorte desta pesquisa que trata sobre uma das tendências
investigadas como predominantes nessas publicações.

O trabalho encontrase estruturado da seguinte forma: na primeira parte destacase a coleta de dados
sobre as abordagens do ensino da GC nos Anais dos eventos ENEM (2004 a 2010) e EDUCON (2007 a
2012). Na segunda parte, abordase uma análise descritiva de todos os trabalhos relacionados à GC no
ENEM e EDUCON. E na terceira parte traz um panorama sobre o movimento da produção nacional e local
sobre a Geometria com recursos computacionais.

1. Perspectivas dos dados dos anais dos ENEM’S e dos EDUCON’S sobre o ensino de Geometria
Computacional

A coleta de dados foi realizada recorrendo aos Anais de cada evento paralelamente. Adotandose a mesma
metodologia utilizada por Andrade (2004), a seleção de trabalhos foi baseada em textos/resumos
publicados cujos enunciados/discursos se referiam à Geometria/Ensino de Geometria – presumindo ser
uma pequena amostragem – deparamos com o grande número de trabalhos publicados nos anais dos
ENEM´s e, por essa razão, foram selecionados apenas os Relatos de Experiência (RE) desse evento e
todos os trabalhos contidos nas publicações do EDUCON, visto este conter um número bastante reduzido.
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Portanto, na tentativa de perceber o movimento de pesquisas que se debruçam sobre essa temática,
assim como perceber e analisar os conceitos e referenciais em que esses vêm se apoiando. Segundo
Andrade (2004), a intenção é:

Caracterizar, descrever, analisa ambientes computacionais, que são direcionados
ao ensino de geometria, presentes nos anais dos ENEM’S, além de analisar qual e
a abordagem dada a esses ambientes e as quais referenciais eles estão sendo
associados dentro da educação matemática (ANDRADE, 2004, p. 165).

Ainda, o autor complementa:

A concepção de Miskulin (1999) caracteriza as linguagens de programação e os
softwares em ambientes computacionais, essas linguagens de programação ou
esses softwares são categorizados em um determinado ambiente por terem
características semelhantes, ou seja, são categorizados de acordo com sua
natureza e suas propriedades, e com o tipo de envolvimento do usuário no
processo de utilização do ambiente. (ANDRADE apud MISKULIN, 2004, p. 165).

Dentro da categorização feita por Miskulin (1999), os softwares presentes nos anais desses últimos
ENEM’s, serão categorizados e analisados também por Andrade (2004), em: Ambientes de Programação –
no caso do LOGO; Ambientes de Resolução de Problemas  considerando os softwares de Geometria
Dinâmica – esses ambientes não são de programação e Outros – que consideramos como softwares
emergentes.

A princípio, identificouse os tipos de ambientes presentes nos últimos ENEM’s e dos EDUCON’s, para fazer
análise descritiva desses trabalhos que abordam a Geometria com recursos computacionais. Na tabela
seguinte apenas indicase os eventos nos quais os trabalhos foram identificados.

Tabela 01. Ambientes Computacionais aplicados ao Ensino de Geometria

AMBIENTES E
SOFTWARES

VIII
ENEM

IX
ENEM

X
ENEM

IV
EDUCON

V
EDUCON

AMBIENTES
Ambiente
Ambiente
Logo 1

GEOMETRIA
DINMICA

Software
Mathematica 1

Software
Winplot 1

Software
Cabri
Géomètre

1

Software
Cabri
Géomètre II

1 1

Software
Geogebra 5 1

Softwares
Livres 5

Modellus 1
Moodle 1 1
Software
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GEOMETRIA
DINMICA
EMERGENTE

Graphequation 1

Software
Wingeom 1

Software
LEMAT 1

Atividade
Webquest 1

Fonte: Levantamento realizado em abr.2013.

De acordo com a identificação de cada trabalho relacionado ao ensino de Geometria buscase fazer uma
análise/abordagem descritiva de cada um dos elementos da praxeologia matemática[4]. Perfazendo um
total de 24 trabalhos, foi possível encontrarmos uma produção no VIII ENEM referente ao Ambiente LOGO,
que “se constitui em um ambiente de programação direcionado para o ensino de geometria, no qual, o
principal "objeto" é a tartaruga, a qual deve ter seus movimentos programados ou comandados para se
desenvolver as construções” (ANDRADE, 2004, p. 169).

Referente à Geometria Dinâmica[5] (GD), o software Geogebra teve maior destaque por ser o ambiente
utilizado em 25% dos trabalhos acompanhado do software Livre, este apresenta um total de 20,8 % das
publicações. O percentual restante se complementa com trabalhos envolvendo outros ambientes com
algumas características semelhantes, como é o caso do Cabri Géomètre, Cabri Géomètre II, Mathematica
e o Winplot.

É importante destacar que outros sete (07) Ambientes Computacionais aplicados ao ensino de Geometria
aparecem, mas serão discutidos numa subcategoria que denominamos Geometria Dinâmica Emergente.
Ainda com base na análise descritiva dos ENEM’s e dos EDUCON’s na tabela 01, percebese o movimento
da trajetória dessa categoria no âmbito das discussões da comunidade brasileira de educadores
matemáticos.

Nesse sentido, a partir da análise que realizamos, podese reescrever a trajetória desses Ambientes
Computacionais e de seus respectivos enfoques teóricos. Como já anunciamos – o que se confirma ao
consultarmos a tabela 01 – do VIII ao X ENEM e do IV ao V EDUCON, praticamente todos os trabalhos que
abordam o ensino de Geometria em Ambientes Computacionais utilizamse da linguagem da Geometria
Dinâmica – em especial, o Geogebra com um número de trabalhos superior aos demais, este é um
software livre de Matemática para soluções de geometria, álgebra, cálculo ou combinação destes,
distribuído no mundo todo e com versão em português no Brasil. Possui duas janelas de visualização, uma
algébrica e a outra em geométrica – com o número significativo de trabalhos nesses últimos encontros,
houve a possibilidade de constatarse e de evidenciar seus respectivos enfoques teóricometodológicos
percebendo que os trabalhos são desenvolvidos, segundo a uma corrente teórica ou metodológica de
ensino – no caso do Cabri Géomètre que é de origem francesa, outro aporte teórico utilizado é o referente
à Engenharia Didática em publicações acerca do Geogebra. Outras constatações, de caráter um pouco
mais metodológico, são: a de uma tendência de ensinoaprendizagem no ensino de Geometria por meio da
confrontação de resultados na construção de determinados conceitos, em diferentes mídias, sendo uma
delas o computador; e a do desenvolvimento de Ambientes Computacionais para o ensino à distância.

Podese verificar ainda, que nessa categoria alguns trabalhos envolvendo outros Ambientes
Computacionais que não foram classificados, segundo a ótica estabelecida por Andrade (2004) –
denominado Geometria Dinâmica Emergente – visto que nos três últimos ENEM’s (VIII ao X) eles
aparecem como subsídios e pautamse em outros aportes teóricos e epistemológicos para o ensino e
aprendizagem de Geometria, principalmente nos processos de visualização e representação. Tais
processos possibilitam explicar a importância de uma Geometria mais experimental, proporcionando
reflexões sobre o significado de um problema e sugerir ações que podem ser desencadeadas em sala de
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aula, podendo contribuir para a inclusão da geometria no currículo escolar.

2. Produções/publicações dos ENEM’S e dos EDUCON’S: uma análise descritiva

Dessas produções, foi possível encontrarmos uma produção no VIII ENEM referente ao Ambiente LOGO,
que “se constitui em um ambiente de programação direcionado para o ensino de geometria, no qual, o
principal "objeto" e a tartaruga, a qual deve ter seus movimentos programados ou comandados para se
desenvolver as construções” (ANDRADE, 2004, p. 169).

No trabalho com o tema “Computadores e geometria no ensino fundamental: uma experiência em
CastanhalP”, apesar da falta de explicitação maior da abordagem utilizada, percebese que o autor traça
um panorama de um projeto por ele elaborado com o intuito de treinar profissionais, como professores,
principalmente docentes do curso de Pedagogia (ALMEIDA, VIII ENEM, 2004. UFPA).

Quanto ao Ambiente Geometria Dinâmica, a princípio analisaremos (05) cinco RE que abordam a
Geometria Dinâmica, sendo que quatro deles encontramse no X ENEM e apenas um do IX ENEM com o
título “O ensino de geometria frente aos recursos da geometria dinâmica”. Esse texto aborda resultados
obtidos no projeto de pesquisa, cujo foco foi “tratar das estratégias didáticas que exploremos potenciais
desses programas com forma de incentivar os estudantes a desenvolverem e compreenderem as
demonstrações matemáticas” (BRUNET, VÔO, LEYSER, I X ENEM, 2007, p. 01. ULBRA). O trabalho que
tem como título “Geometria dinâmica, o lúdico e a educação matemática”, apresenta a utilização desses
softwares, em sala de aula, com o objetivo de “despertar o interesse tanto de professores quanto de seus
alunos, dentro de uma proposta centrada em educação matemática” (KOPLE, TOLEDO, MACHADO, X
ENEM, 2010, p.01. UFJF). Nesse mesmo intuito, Silva (2010) em seu texto “Geometria dinâmica: a
tecnologia e a expressão gráfica no ensino de geometria”, apresenta uma pesquisa através do software de
Geometria Dinâmica, acreditando que “estamos na direção certa, pois almejamos uma educação diferente
[...] que nossos alunos utilizem suas inteligências para resolver e criar problemas, tornando protagonistas
de sua aprendizagem” (SILVA et. al. X ENEM, 2010, p. 01. UFP).

Em outro trabalho analisado, a metodologia utilizada revela que “a utilização de software GD é uma
ferramenta de suma importância para o ensino e aprendizagem de Geometria [...], pois o aluno pode ver
instantaneamente as modificações em suas construções” (GÓES et. al. X ENEM, 2010, p. 01. UFP). O
último RE nessa categoria, identificado sob o título “Utilizando vídeo e a geometria dinâmica nas aulas de
matemática: desafios de um grupo de professores” compartilha experiência vivida por um grupo de
professores de Matemática imbuídos em utilizar recursos tecnológicos de informação e comunicação a fim
de melhorar suas aulas de Matemática. (SILVA, X ENEM, 2010. Colégio de Aplicação João XXIIIUFJF).

O software Geogebra com um total de 05 dos trabalhos publicados. Com o tema: “Explorando a arte e
geometria num ambiente computacional”, as autoras relatam uma experiência realizada com alunos do 6º
série do Ensino Fundamental explorando a arte e a geometria no Programa Computacional Geogebra. Daí,
concluíram que “a criação de um ambiente computacional e a relação interdisciplinar entre a arte e
matemática contribui para a aprendizagem [...] além de desenvolver a criatividade e o gosto pela
matemática” (ROSSI; BISOGNIN, X ENEM, 2010, p. 01. UNIFRA). Em um segundo texto, os autores
através de uma pesquisa realizada afirmam que “o uso do software Geogebra possibilita a visualização
dinâmica de soluções além das pitagóricas e inteiras” (BRUNET et al. XENEM, 2010, p. 01. Universidade
Luterana do Brasil – FAPA). Para Ferreira (2010), a aplicação de duas atividades 13 alunos do 2º ano do
Ensino Médio de um colégio estadual na cidade de MaringáPR, teve como base teórica a Engenharia
Didática (Artigue, 1990). O objetivo foi “mostrar que o estudo de Geometria Euclidiana quando feito
mediante o uso de um software dinâmico no caso o Geogebra pode ocasionar dúvidas [...] e até erros
primários difíceis de serem cometidos” (FERREIRA et. al., X ENEM, 2010, p. 01. UEM). Nos textos de
Marim (2010) e Fontes (2010) também é apontado o uso do software Geogebra para o ensino da
matemática. No primeiro, é apontado que no cenário atual há uma “necessidade de oferecer um processo
de transição entre os conceitos aprendidos e as novas tecnologias [...]” (MARIM, et.al. XENEM, 2010, p.8.
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UFU). O segundo autor também apontou em seu relato “que a utilização do Geogebra no ensino de
Geometria proporciona um aprendizado eficiente e de qualidade”. (FONTES, X ENEM, 2010, p.01.
SEDUC/PA). Em outro trabalho há o reforço dessa abordagem, utilizando o Geogebra como recurso
didático no ensino da Geometria Analítica (ARAUJO, FEITOSA, V EDUCON, 2011).

Procedendo a análise das apresentações e/ou publicações que abordam o ensino de Geometria
utilizandose do Ambiente Computacional, conseguimos identificar um trabalho referente ao Cabri
Géomètre. O texto de Claudia Lauss ngelo da UFT, sob o tema “Explorando tópicos da história com o
CabriGéomètri”, apresenta uma pesquisa que buscou explorar com esse software alguns tópicos de
Geometria (NGELO, VIII ENEM, 2004). Referente ao CabriGéomètre II, encontramos três
textos/publicações. Um com o título “Aspectos e estratégias de ensinoaprendizagem da geometria
utilizando o CabriGéomètre”, de Armindo Cassol e Margarida Hammer, cujo projeto tem a finalidade de
discutir alguns resultados de uma pesquisa com o software CabriGéomètre II no ensino de Geometria.
Segundo as autoras “o uso de um computador em sala de aula os pensamentos são desenvolvidos com os
softwares matemáticos”, (CASSOL, HAMMER, VIII ENEM, 2004, p. 6, UNESP). O segundo trabalho sob
autoria de Aguiar e Kochhann (2010), cujo objetivo “foi inserir a matemática informal utilizada por
assentados do projeto de Assentados Aracati II no ensino de Geometria por meio do programa
CabriGéomètre II”, (AGUIAR, KOCHHANN, X ENEM, 2010, p. 01. UNEMAT). Referente aos softwares
Mathematica e o Winplot, aquele com o título “Experenciando o software mathematica em sala de aula”.
Tem como objetivo mostrar aos educadores da área da Matemática mais uma ferramenta que vem
contribuir na construção do conhecimento matemático e evidenciar a importância do uso das tecnologias
na Educação Matemática (PRADO et. al., IV EDUCON, 2010. Universidade Tiradentes e Instituto Federal de
Sergipe). Este sob o título “O uso do computador para o ensino de função polinomial do 1º e 2º graus”.
Basearamse nas dificuldades apresentadas pelos alunos ao estudarem as Funções Polinomiais de 1º e 2º
graus e nas possibilidades do uso do computador como recurso para auxiliar no processo de ensino e
aprendizagem (MATOS FILHO; MENEZES, IV EDUCON, 2010. UFRPE/PPGEC/LACAPE).

Na subcategoria emergente alguns trabalhos intitulados em: “Software modellus: uma experiência no
ensino de matemática aplicada à física assistida por computador”, de autoria Francisco Herbert Lima
Vasconcelos e outros autores. Para eles, o objetivo é que “através do uso de modelos matemáticos
inseridos em um ambiente computacional é possível permitir ao aluno resolver uma situação e refletir
sobre o significado de um problema [...] mais importante da atividade que é a análise de suas
representações” (VASCONCELOS, et. al.VIII ENEM, 2004, p. 02. UFC, UECE). “O estudo de equação da
reta com o software Graphequation: uma discussão com os Professores” tem como objetivo “investigar
possibilidades de utilização de softwares gratuitos de matemática no ensino médio e o projeto de extensão
tem por finalidade propor oficinas permanentes para professores de matemática com a utilização de
tecnologias e informática” (SCHEFFER, et. al. XENEM, 2010, p. 01. Universidade Regional Integrado do
Alto Uruguai e das MissõesCampos de Erechim). A proposta do trabalho “Wingeom: um momento de
mediação pedagógica” foi “apresentar e conhecer recursos de software que abordassem e se tornasse
suporte para o conteúdo Geometria Espacial” (ROTONTO, IX ENEM, 2007. UNESP/RC). No trabalho “Uso do
LEMAT no ensino de trigonometria”, o intuito dos autores foi apresentar o uso do software LEMAT
Laboratório Virtual de Matemática desenvolvido numa linguagem C. Em sua primeira versão esse software
possui ferramentas computacionais para análise gráfica e numérica de quase todos os tópicos abordados
no Ensino Médio (LIMA FILHO et. al., IX ENEM, 2007. CEFET/PE). O texto “Ferramenta moodle  prática de
um professor” teve por finalidade a formação de professores com o uso da ferramenta Moodle (SATO, IX
ENEM, 2007). E o texto “Utilizando o moodle no ensino de matemática uma experiência na educação
básica” teve por “finalidade apresentar a experiência do setor curricular de matemática do Colégio de
Aplicação da UFRJ, com a utilização da Plataforma Moodle em sua atuação no ensino básico e na formação
dos professores” (ASSEMANY, et. al. X ENEM, 2010, p. 01. Cap./UFRJ).

3. O movimento da produção nacional e local no que diz respeito à Geometria com recursos
computacionais: a emergência de uma nova tendência no ensino de Geometria
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Conforme foi demonstrado na análise, verificase que a disseminação da mídia/informática no contexto
escolar está clara até mesmo nos discursos que permeiam essas ações. Embora ressaltemos que em razão
da infraestrutura e dos procedimentos adotados por determinadas escolas, esse derramamento não
adentra fortemente no ambiente educacional.

Entretanto, no que diz respeito às questões apresentadas, notase a emergência de um novo paradigma
educacional, que exige um perfil com o qual os Ambientes Computacionais explorados nos ENEM’s e,
timidamente nos EDUCON’s, parecem estar em harmonia.

Baseandose nessas análises, evidenciase um movimento disperso na trajetória desses Ambientes
Computacionais, conforme mostra a tabela anterior. Ressaltase que o ambiente LOGO aparece apenas
com uma representatividade no VIII ENEM e não se consolida nos encontros seguintes e nem no EDUCON
(em todos os anais, não foi encontrado nenhum trabalho com essa linguagem). Toda essa situação
confirma o exposto por Andrade (2004, p. 197):

O LOGO, porém tem sua trajetória similar a de uma assíntota, pois os trabalhos
relacionados a essa linguagem foram diminuindo até que, nos dois últimos
ENEM’s, com a entrada em cena dos Ambientes de Geometria Dinâmica, chega à
zero.

Nesse sentido, verificase a existência dos Ambientes de Geometria Dinâmica, em especial, os softwares:
Geogebra e o Livre, pelo maior número de trabalhos no último encontro do ENEM’s (X ENEM, 2010). Em
contrapartida, os emergentes também desembocam com algumas representatividades. Como mencionado
na análise, e o que afirma Andrade (2004, p. 199), o ensino de Geometria caminha para uma abordagem
exploratória, o que também se pode afirmar nesta categoria (GC), principalmente com a utilização dos
Ambientes Dinâmico.

Considerações finais

Para realizar a análise do movimento da produção científica sobre a Geometria em Ambientes
Computacionais, esta pesquisa teve como foco dois grandes eventos o ENEM e o EDUCON, o primeiro de
âmbito nacional e o segundo na esfera local. Dentre esses Anais que envolvem produções/publicações
relacionadas à matemática, um número significativo foi identificado no total de 24 trabalhos – sendo que o
ENEM mostrarse com maior quantitativo dessas publicações, principalmente no X evento. Dessa forma,
verificouse que a Geometria Computacional é uma das tendências didáticopedagógicas do ensino de
Geometria que aparece em predominância nos anais do ENEM’s (2004 a 2010) e do EDUCON (2007 a
2012).

Outra observação referese aos softwares emergentes para o ensino de Geometria, os quais vêm se
pautando em abordagens mais exploratórias, em que os aspectos teóricoexperimentais do pensamento
geométrico são considerados, quer na utilização de diferentes mídias, quer em contextos de aulas mais
dialogadas com produção e negociação de significados. Além de uma preocupação mais recente com
discussões de aspectos epistemológicos como a visualização e representação em Geometria.

A apresentação da plataforma virtual, como ferramenta de trabalho na mídia de divulgação, esta mais
para uma proposta didática ou de alternativa metodológica sem respaldo epistemológico como na maioria
dos trabalhos analisados nos ENEM’s e dos EDUCON’s. Quanto à prática de sala de aula, existe uma
grande expectativa, mas também, merecendo bastante cuidado. Mesmo com o entusiasmo que a pesquisa
promove, há fatores que não dependerão exclusivamente desse querer do professor, por exemplo, o
tempo para estudo e planejamento das aulas com base em softwares em GC, e a disponibilidade de
material para executar esse planejamento dependerá também de terceiros que possibilitem isso acontecer.
Por outro lado, a maturidade do saber fazer e do como fazer, é algo que se adquire com a experiência. Por
isso, a pesquisa deve ser contínua e ampliada.
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