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RESUMO 
 
 

DISPOSITIVOS MÓVEIS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE ÁREAS E VOLUMES 
 
 

AUTORA: Cristhiane Ferreira Almeida da Silva 
ORIENTADORA: Ilse Abegg 

 
 
Esta pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias 
Educacionais em Rede, Mestrado Profissional na Linha de Pesquisa de Gestão de 
Tecnologias Educacionais em Rede (TER). Com o objetivo geral de contribuir para a 
melhoria do entendimento dos conteúdos de áreas e volumes através de Recursos 
Educacionais Digitais operacionalizados em dispositivos móveis, foram 
desenvolvidas sequências didáticas a fim de analisar a evolução da compreensão 
dos estudantes no conteúdo de Geometria, onde os objetivos específicos são: 1) 
mapear recursos educacionais abertos envolvendo geometria, disponíveis em 
portais públicos, passíveis de serem operacionalizados em dispositivos móveis; 2) 
planejar atividades por meio de dispositivos móveis, acerca do conteúdo de 
geometria plana, com foco em medidas e grandezas, a partir de questões das 
avaliações nacionais; 3) implementar atividades com recursos educacionais, 
disponíveis em portais públicos, utilizando dispositivos móveis no ensino-
aprendizagem colaborativo de Matemática. Neste contexto, adotou-se a pesquisa-
ação e os dados foram coletados por meio de observações, análise de documentos 
e gravações de áudio. Como resultados tem-se que a implementação dos recursos 
educacionais digitais em dispositivos móveis nas questões abordadas pelas 
atividades do projeto, contribuiu para a melhoria no desenvolvimento da 
aprendizagem dos estudantes, via atividades que integram as TER. Foi observado 
que os estudantes tiveram um melhor desempenho na realização das questões com 
a contribuição de recursos digitais através de dispositivos móveis e, com isso, o 
resultado foi satisfatório. 

 
 
 
 

Palavras-Chave: Educação. Áreas. Volumes. Dispositivos Móveis. Recursos 
Educacionais Digitais.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

  

 

MOBILE DEVICES IN TEACHING-LEARNING AREAS AND VOLUMES 

  

 

AUTHOR: Cristhiane Ferreira Almeida da Silva 

ADVISOR: Ilse Abegg 

 

This research is part of the line of Educational Technology Management Network of 
the Graduate Programme Professional Masters in Educational Technology Network. 
This work aims to contribute to improving the understanding of the content of areas 
and volumes through Digital Educational Resources operationalized in mobile 
devices. Didactic sequences were developed in order to analyze the evolution of the 
students' comprehension in the content of Geometry, where the specific objectives 
are: 1) to map open educational resources involving geometry, available in public 
portals that can be operated in mobile devices; 2) to plan activities through mobile 
devices, about the content of plane  geometry, focusing on measurements and 
magnitudes, from national evaluation questions; 3) implement activities with 
educational resources, available in public portals, using mobile devices in 
collaborative teaching-learning Mathematics. The methodology used in the study was 
action research where data were collected through observations, document analysis 
and audio recordings. As a result, the implementation of digital educational resources 
in mobile devices in the issues addressed by the project activities has contributed to 
the improvement in student learning development, through activities that integrate the 
TER. It was observed that the students had improved performance in the realization 
of the questions with the contribution of digital resources through mobile devices, and 
with this, the result was satisfactory.  
 
 
Keywords: Education. Areas. Volumes. Mobile Devices. Digital Educational 
Resources.  
 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1: Ciclo da PAE e suas relações com os 3MP...................................................... 34 

Figura 2: 3º Momento Pedagógico e os passos para sua resolução. ........................... 35 

Figura 3: PI, aula 1 ................................................................................................................ 38 

Figura 4: Exploração do recurso “Construtor de áreas” do Portal Phet. ....................... 39 

Figura 5: Resolução da PI, aula 1 ....................................................................................... 40 

Figura 6: Resolução da PI, aula 1 ....................................................................................... 41 

Figura 7: AC, aula 1 ............................................................................................................... 42 

Figura 8: Reformulação de enunciado da AC ................................................................... 43 

Figura 9: Área aproximada da base do contêiner ............................................................ 44 

Figura 10: PI, aula 2 .............................................................................................................. 46 

Figura 11: AC, aula 2 ............................................................................................................. 47 

Figura 12: AC, enunciado reformulado. ............................................................................. 48 

Figura 13: AC, enunciado reformulado. ............................................................................. 48 

Figura 14: Aplicação do passo a passo .............................................................................. 49 

Figura 15: PI, aula 3 .............................................................................................................. 50 

Figura 16: Aplicativo “Geometria” ........................................................................................ 51 

Figura 17: Resolução da PI, aula 3 ..................................................................................... 52 

Figura 18: AC, aula 3. ........................................................................................................... 53 

Figura 19: Resolução da AC ................................................................................................ 54 

Figura 20: PI, aula 4 .............................................................................................................. 55 

Figura 21: Resolução da PI. ................................................................................................. 56 

Figura 22: AC, aula 4 ............................................................................................................. 57 

Figura 23: Resolução AC, aula 4 ......................................................................................... 58 

Figura 24: Resolução de estudantes da PI, aula 1 .......................................................... 61 

Figura 25: Exploração do recurso “Construtor de áreas” ................................................ 61 

Figura 26: Exploração do recurso “Construtor de áreas ................................................. 62 

Figura 27: Jogo disponível no recurso digital .................................................................... 62 

Figura 28: Resolução dos estudantes na AC, aula 1 ....................................................... 63 

Figura 29: Resolução dos estudantes na AC, aula 1 ....................................................... 64 

Figura 30: Resolução da PI sem a conclusão do estudante, aula 2 ............................. 65 

Figura 31: Resolução da PI feita pelos estudantes, aula 2............................................. 65 

Figura 32: Resolução de estudantes na AC, comparando as construções, aula 2. ... 66 

Figura 33: Resolução dos estudantes da AC, aula 2 ....................................................... 67 

Figura 34: Conclusão da resolução da questão. .............................................................. 67 

Figura 35: Resolução dos estudantes para a PI, aula 3. ................................................ 69 

Figura 36:Resolução dos estudantes na AC, aula 3. ....................................................... 71 

Figura 37: Resolução dos estudantes no aplicativo, aula 3. .......................................... 71 

Figura 38: Resolução dos estudantes sem mudança de escala, aula 3 ...................... 72 

Figura 39: Conclusão equivocada da AC. ......................................................................... 72 

Figura 40: Resolução dos estudantes para a PI, aula 4. ................................................ 73 

Figura 41: Resolução dos estudantes na AC, aula 4 ....................................................... 74 

Figura 42: Utilização do recurso como calculadora, aula 4. ........................................... 75 

Figura 43: Gráfico de desempenho dos estudantes ........................................................ 77 

 
 

 



11 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

3MP Três Momentos Pedagógicos 

AC Aplicação do Conhecimento 

AE Atividade de Estudo 

ANA Avaliação Nacional 

Aneb Sistema de Avaliação da Educação Básica 

Anresc Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

ENCCEJA Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos 

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio 

EPL Educação Como Prática da Liberdade 

Ideb Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

LDB Lei de Diretrizes e Bases 

LLECE Laboratório Latino-Americano de Avaliação da qualidade da 
Educação 

MEC Ministério da Educação 

OC Organização do Conhecimento 

PAE Pesquisa Ação Educacional 

PCN Parâmetros Curriculares Nacionais 

PI Problematização Inicial 

Pisa Programa Internacional de Avaliação dos Alunos 

PPGTER Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em 
Rede 

REA Recursos Educacionais Abertos 

RED Recursos Educacionais Digitais 

Saeb Sistema de Avaliação da Educação Básica 

TER Tecnologias Educacionais em Rede 

TIC Tecnologias de Informação e Comunicação 

UFSM Universidade Federal de Santa Maria 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 



12 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 13 
1.1 JUSTIFICATIVA, DELIMITAÇÃO DO TEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA ...... 15 
 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 18 
2.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ......................................... 18 
2.2 GEOMETRIA NA HISTÓRIA ............................................................................... 21 
2.3 ESTUDO DE GEOMETRIA NO BRASIL ............................................................. 21 
2.4 EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA LIBERTADORA .................................................. 23 
 
3 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM REDE ........................................................ 26 
3.1 DISPOSITIVOS MÓVEIS E RECURSOS EDUCACIONAIS ............................... 26 
3.2 PORTAL DO PROFESSOR ................................................................................. 28 
3.3 PHET SIMULAÇÕES INTERATIVAS .................................................................. 29 
3.4 PLAY STORE ...................................................................................................... 29 
 
4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA ................................................................... 30 
4.1 OBJETO DE ESTUDO ........................................................................................ 31 
4.2 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................... 32 
4.3 TÉCNICAS E MÉTODOS DE COLETA DE DADOS ........................................... 33 
4.4 PLANEJAMENTO DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS ........................................... 33 
 
5 PRODUTO FINAL: SEQUÊNCIA DIDÁTICA .......................................................... 36 
5.1 PLANEJAMENTO DAS AULAS ........................................................................... 38 
 
6 COLETA E ANÁLISE DE DADOS .......................................................................... 60 
6.1 RESULTADOS QUALITATIVOS .......................................................................... 60 
6.1.1 Recurso “Construtor de Áreas” do Portal Phet ................................................. 60 
6.1.2 Recurso “Geometria” do Play Store .................................................................. 69 
6.2 RESULTADOS QUANTITATIVOS ....................................................................... 77 
 
7 CONCLUSÕES ...................................................................................................... 79 
 
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 82 

 

 

 

 

 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A relevância do trabalho, em especial do tema escolhido, está no contexto 

educacional brasileiro atual. As mudanças na educação brasileira se deram a partir 

do direito garantido pela Constituição Federal e à criação de duas políticas públicas: 

a universalização do ensino básico, garantindo a matrícula de toda criança na 

escola, e as avaliações nacionais, diagnosticando a qualidade do ensino oferecido 

pelo sistema educacional neste país. A partir dessas mudanças, é necessário que o 

ensino esteja atento às mudanças políticas e sociais que o país vêm sofrendo. 

 O Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede 

(PPGTER) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) tem como objetivo 

capacitar, em tecnologias educacionais, profissionais em atuação em instituições 

educativas, contribuindo para o desenvolvimento de uma educação livre e aberta. A 

linha de pesquisa deste projeto de dissertação é a Gestão de Tecnologias 

Educacionais em Rede, especialmente a utilização de dispositivos móveis para o 

ensino dos cálculos de áreas e volumes. 

 Como estudante do curso de licenciatura plena em Matemática na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), percebi que meu encantamento pela 

Geometria havia surgido apenas durante o Ensino Médio. No Ensino Fundamental, 

pouco vi sobre o assunto, mas nunca tinha refletido sobre a forma como o conteúdo 

era abordado ou a lacuna que se apresentava com a falta de trabalho nesse tema. 

Ao ingressar no curso de Especialização em Educação Matemática, também na 

UFSM, me deparei com a necessidade da inserção de tecnologias nas práticas 

pedagógicas, como mediadoras no processo de ensino-aprendizagem, durante a 

disciplina de Fundamentos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  

 Tempos depois, pude perceber a necessidade da abordagem geométrica 

diante do meu trabalho como professora estadual de séries finais do Ensino 

Fundamental. Ao mesmo tempo, percebia a utilização de smartphones sendo 

proibida dentro de sala de aula e os estudantes desrespeitando essa proibição. 

Diante dessas inquietações e do anseio por mudanças nas minhas práticas 

pedagógicas, ingressei o PPGTER, onde surgiu a oportunidade de estudar, 

pesquisar e implementar um projeto que poderá contribuir para o desenvolvimento 
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do trabalho com o cálculo de áreas e volumes nas salas de aula com a utilização de 

uma tecnologia tão presente na vida de nossos estudantes. 

 A partir do que era detectado em sala de aula, buscamos dados que 

registrassem a carência do estudo de Geometria no Brasil. Com a pesquisa, 

chegamos nas avaliações nacionais desenvolvidas pelo Ministério da Educação 

(MEC), que procuram traçar metas e desenvolver planos priorizando as 

necessidades de cada região, a fim de reduzir as desigualdades e melhorar a 

qualidade da educação no país. Dentre essas avaliações, temos a Prova Brasil que 

é composta por testes padronizados e questionários socioeconômicos para 

investigação em larga escala, onde questões de Língua Portuguesa, enfatizando 

leitura, e de Matemática, por meio de situações-problema, são aplicadas aos 

estudantes de quinto e nono anos do ensino fundamental.  

 Na disciplina de Matemática, a Geometria é um assunto que proporciona o 

desenvolvimento de habilidades para a resolução de situações-problema. No 

entanto, segundo dados do MEC, é onde os estudantes apresentam maiores 

dificuldades e esses obstáculos são evidenciados pelos resultados obtidos na Prova 

Brasil dos últimos anos.  

 No primeiro capítulo dessa dissertação, tem-se um levantamento histórico 

sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica Nacional (Saeb), o estudo da 

geometria no Brasil e a inserção de Tecnologias Educacionais em Rede (TER) em 

sala de aula, destacando sua utilização como potencializadora no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 Assim, esta dissertação tem como objetivo de contribuir para a melhoria do 

entendimento dos conteúdos de áreas e volumes, através de Recursos 

Educacionais Digitais, disponíveis de forma gratuita na rede e passíveis a serem 

operacionalizados em dispositivos móveis.  A pesquisa será realizada nas turmas de 

8º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Antônio Xavier da Rocha 

durante o primeiro semestre de 2017. 

 O embasamento teórico acerca do contexto que fundamenta a pesquisa é 

destacado no capítulo 2. A investigação foi feita a partir de literaturas sobre a 

educação como prática da liberdade, os recursos educacionais abertos, entre outros.  

 No capítulo 3, abordaremos a utilização de TER, com ênfase em dispositivos 
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móveis, a partir das Diretrizes de políticas da UNESCO para aprendizagem móvel 

(2012/2013). Também nesse capítulo apresentamos alguns portais públicos e seus 

recursos, envolvendo o cálculo de áreas e volumes, que auxiliam no processo de 

ensino-aprendizagem de conteúdos dentro e fora da sala de aula. 

 No capítulo 4, explicitamos os métodos e técnicas usados na coleta e análise 

dos dados da pesquisa. Posteriormente no capítulo 5 são apresentados a discussão 

desses dados e o produto final obtido a partir do trabalho. Para finalizar, são 

expostas as conclusões. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA, DELIMITAÇÃO DO TEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 Acreditamos que o ensino de matemática na educação básica demanda uma 

proposta interdisciplinar por parte do professor. O estudo de Geometria evidencia 

ainda mais essa necessidade, já que é um tema onde nossa prática pedagógica 

mostra que ainda se revelam muitas dificuldades. A compreensão geométrica do 

estudante, parte da sua capacidade de observar o mundo e dimensioná-lo a partir de 

tudo o que percebe e suas formas.  

 A utilização de TER em sala de aula pode auxiliar no desenvolvimento da 

interdisciplinaridade, uma vez que o professor pode abordar situações problemas a 

partir de diversos recursos educacionais, aproximando os conteúdos trabalhados ao 

cotidiano dos estudantes por meio de dispositivos que estão inseridos ao seu dia a 

dia. Frente a isso, abordaremos a necessidade do estudo de Geometria no Ensino 

Fundamental, seguido da integração de tecnologias educacionais nas práticas 

pedagógicas. 

 Algumas capacidades podem ser desenvolvidas pelos estudantes por meio do 

estudo de áreas e volumes. O pensamento geométrico é fundamental na formação 

do estudante, visto que o conteúdo exige uma capacidade de dedução e abstração. 

A partir do desenvolvimento do raciocínio geométrico é possível que o estudante 

consiga descrever, medir e dimensionar o ambiente em que está inserido.  

 Faingueternt (1999), salienta que a geometria ensinada pelos professores e o 

conhecimento geométrico apresentam disparidade, já que deveria ser trabalhada de 

forma concreta e ligada à realidade dos estudantes. No entanto, segundo a autora, a 
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dificuldade apresentada pelos estudantes provém desse distanciamento entre o 

cotidiano e a formalização que é trabalhada na prática escolar. 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – 3º e 4º ciclos do 

ensino fundamental - para a área da Matemática (BRASIL, 1998, p.122), apesar de 

seu papel essencial no currículo, a geometria tem sido abandonada pelos 

professores de matemática. Os PCN ainda destacam a importância da matemática 

na vida das pessoas, enfatizando que o estudo da geometria vai além da sala de 

aula, pois possibilita que o estudante desenvolva habilidades de compreensão, 

descrição e representação do cotidiano. 

 Lorenzato (1995, p.3) afirma que um dos maiores fracassos no ensino da 

geometria no Brasil vem de professores que têm receio de ensinar porque não 

apresentam os conhecimentos geométricos mínimos para trabalhar o conteúdo com 

os estudantes. O autor contesta a ideia do movimento da Matemática Moderna, que 

tem a intenção de algebrizar a geometria, tornando-a mecânica e diminuindo a 

possibilidade de ser relacionada com o cotidiano. 

 Assim, pensamos que o professor do século XXI passa a assumir um novo 

papel dentro e fora da sala de aula. Suas práticas pedagógicas não se limitam mais 

à simples transmissão de conhecimento, mas à mediação e problematização no 

processo de ensino-aprendizagem. Segundo Freire (1987, p.40) é necessário 

abandonar o ensino bancário, que nos remete à mecanização de conteúdos, e 

proporcionar ao estudante diálogo e colaboração para que ele desenvolva sua 

autonomia. 

 O desenvolvimento tecnológico, que proporciona acesso à informação e 

conhecimento de forma rápida, e a mudança de paradigmas impulsionam algumas 

transformações necessárias no processo de ensino-aprendizagem. Percebemos que 

educação bancária, criticada por Freire (1987), não tem contribuído para que os 

estudantes aprendam a pensar, dialogar, investigar e construir o conhecimento. 

 Da mesma forma que a Geometria, o uso de tecnologias nas práticas 

escolares também deveriam fazer parte da rotina dos estudantes, disponibilizando a 

todos informações e conhecimentos de forma mais rápida e acessível. Com isso, a 

educação dessa geração precisa passar por algumas adequações para que 

acompanhe o ritmo de desenvolvimento destes estudantes. 
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 Segundo os PCN (BRASIL,1998, p. 43), “as tecnologias, em suas diferentes 

formas e usos, constituem um dos principais agentes de transformação da 

sociedade, pelas modificações que exercem nos meios de produção e por suas 

consequências no cotidiano das pessoas.”. Nesse contexto, podemos acrescentar 

que, se integrada ao processo de ensino-aprendizagem, as TER podem contribuir de 

maneira construtiva na apreensão de conhecimento e na formação de um cidadão 

crítico.   

 Portanto, o estudo de Geometria através de TER pode potencializar a 

aproximação do conteúdo com o cotidiano, contribuindo na interpretação, 

visualização, assimilação e desenvolvimento do raciocínio geométrico dos 

estudantes.  

 Nesse contexto delimitamos nosso problema de pesquisa: De que forma os 

recursos digitais, implementados nos dispositivos móveis, podem contribuir 

para a melhoria do entendimento do conteúdo áreas e volumes? 

 Assim, o objetivo geral da pesquisa foi contribuir para a melhoria do 

entendimento dos conteúdos de áreas e volumes, através de Recursos 

Educacionais Digitais, disponíveis de forma gratuita na rede e passíveis de serem 

operacionalizados em dispositivos móveis. Baseado nesse, tivemos os objetivos 

específicos que são:  

 Mapear recursos educacionais abertos envolvendo geometria, passíveis de 

serem operacionalizados em dispositivos móveis; 

 Planejar atividades por meio de dispositivos móveis, acerca do conteúdo de 

geometria plana, com foco no cálculo de áreas e volumes, a partir de 

questões das avaliações nacionais; 

 Implementar atividades com recursos educacionais, utilizando dispositivos 

móveis no ensino-aprendizagem colaborativo de Matemática. 

 Com isso espera-se, além de contribuir para a melhoria do desempenho dos 

estudantes nas avaliações nacionais, também proporcionar uma melhor 

compreensão da realidade o que, consequentemente, influenciará na sua atuação 

sobre o mundo, inclusive nas atividades cotidianas escolares, sociais e de trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 Com 28 anos de história, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 

possibilita muitas análises e reflexões sobre seu processo de constituição e 

desenvolvimento.  

 Pesquisadores e estudiosos consideram três pontos de vista divergentes e 

relevantes a partir da criação do Saeb. Freitas (2013) salienta que esse método de 

avaliar a educação básica é composto por recursos funcionais que impõe uma lógica 

geral, padronizando e homogeneizando as escolas. Souza (2013, apud PESTANA 

2016, p. 72) garante que as avaliações permitem e orientam a criação de políticas, 

novos investimentos e demandas sociais e educacionais. A terceira visão é a de 

Bonamino (2013) destacando que esse processo utiliza apenas aspectos e modelos 

quantitativos nas avaliações. 

 O ponto comum de qualquer uma das teorias é a eficácia do Saeb na 

produção de resultados, abrindo diálogo e reflexão sobre o ambiente escolar e 

beneficiando o sistema educacional com investimento nas áreas de maior 

necessidade. Porém, para essa pesquisa, terá uma descrição sobre a construção e 

o desenvolvimento da Saeb que começou em 1988, dentro de um cenário de 

redemocratização e reestruturação política, econômica e social. 

 Nos dias atuais, ainda permanecem alguns dos mesmos desafios que se 

apresentava nos tempos de criação do Saeb, como a importância de perceber e 

entender o papel da educação no desenvolvimento socioeconômico e cultural do ser 

humano e a modificação das políticas públicas educacionais em prol da promoção 

da cidadania. 

 Para que um processo de avaliação fosse relevante na atual conjectura do 

país e apresentasse informações sobre as realidades educacionais, era necessário 

atender algumas determinações: que houvesse uma integração da educação com 

outras ações da sociedade; maior liberdade de professores e estudantes, já que 

apresenta maior conhecimento sobre a realidade educacional; maior clareza nas 

ações e investimentos voltados para o âmbito educacional. 
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 O desenvolvimento do Saeb ficou aos cuidados do MEC, órgão de função 

normativa e integradora das esferas administrativas nos âmbitos federal, estadual e 

municipal, a fim de prestar consultoria técnica de forma redistributiva e supletiva. 

Isso ocorreu devido às características do sistema educacional e do pacto federativo 

vigente. 

 Com isso o cenário foi favorável à implementação do projeto Saeb, prevendo 

a articulação nos três eixos da política educacional, além da formulação de novos 

indicadores que contribuiriam na definição das características qualificatórias na 

educação. Como um elemento constituinte, o teste de desempenho engloba-se junto 

ao estudo do aluno e outros diversos estudos e dimensões do processo educacional 

para garantir a análise da qualidade da educação. 

 Segundo Pestana (2016, p.77), o governo Fernando Henrique Cardoso, 

empossado em 1995, incorporou novas políticas públicas a fim de contribuir com 

fontes para o financiamento e avaliação da educação, aumentando a abrangência de 

políticas focadas, principalmente, no ensino fundamental. Entretanto o papel do 

MEC, assim como no período anterior, demonstrava a dependência de fatores 

externos no financiamento dando origem aos projetos Nordeste e ao programa 

Fundescola. Neste período foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 

o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(ENCCEJA), a fim de promover iniciativas de avaliação, contribuindo também na 

decisão do MEC pela continuidade do Saeb, assim como na participação brasileira 

em estudos internacionais do Laboratório Latino-Americano de Avaliação da 

qualidade da Educação (LLECE) e do Programa Internacional de Avaliação dos 

alunos (Pisa). 

 Tais mudanças obtiveram ganhos técnicos inegáveis para a análise dos testes 

e a amostragem adotada pela metodologia proposta, entretanto o arranjo 

institucional do Saeb, centralizando atribuições ao MEC, não obteve o mesmo êxito 

e tornou a parceria entre estados e municípios ainda mais escassa, além de 

privatizar a aplicação dos testes, a elaboração dos instrumentos e análise dos 

resultados, por meio de licitações, passando a serem realizadas por instituições 

privadas que obtinham a expertise nesta área. Ao INEP foi atribuída a tarefa de 

fiscalizar todo o processo e divulgar os resultados a nível nacional. 
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 Ainda neste período, em meados de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional aprovada tornou a avaliação uma atribuição da União e, 

consequentemente, uma política do MEC, iniciando a diversificação e ampliação do 

sistema nacional de avaliações criando o Exame Nacional de cursos e, 

posteriormente, o ENEM, em 1998. 

 Durante a institucionalização das avaliações, seus resultados passaram a ser 

divulgados com ênfase, originando rankings que mobilizaram os gestores da 

educação, devido a pressão da sociedade. Neste contexto, as informações acerca 

da proficiência dos dados e informações produzidas pelo sistema avaliativo 

passaram a ser utilizados como parâmetros para a confecção dos planos 

educacionais, tornando-se também objetos de debate em âmbito estadual e 

municipal. Ainda com este foco, algumas diretrizes foram propostas para as políticas 

educacionais. Entretanto essas avaliações não faziam menção às consequências 

materiais causadas pela aplicação e análise dos testes, sendo assim foram 

consideradas de segunda geração (Bonamino, 2013). 

 O novo governo, de Luiz Inácio Lula da Silva, trouxe políticas mais amplas 

que ocasionaram a conquista de três importantes pautas: o aumento da 

obrigatoriedade do ensino, a educação integral, respeitando e atendendo as 

demandas da população. Com isso, criou-se o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb), permitindo a ampliação das políticas de responsabilização 

e transformando-se em indicador de qualidade. 

 A partir de 2009, o Enem passou a ser utilizado com diversas finalidades, 

desde a seleção para o ensino superior até a certificação do ensino médio. 

Juntamente com essas mudanças, foram desenvolvidas a Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA) e a Provinha Brasil, aplicadas como instrumento de avaliação. 

Com a normatização do Saeb, alterada em 2005 pela portaria 931 do MEC, tirando a 

palavra ‘nacional’ de sua denominação e passando a ser chamado de Sistema de 

Avaliação da Educação Básica, que a Aneb, prova amostral de Avaliação Nacional 

da Educação Básica, a Prova Brasil, conhecida como Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Anresc) – e a ANA (Brasil. MEC, 2005). 
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2.2 GEOMETRIA NA HISTÓRIA 

 

 O saber geométrico renovou o conhecimento em diversas áreas, 

desempenhando uma grande representatividade na vida humana, o que é 

evidenciado pelo significado da palavra Geometria: medida (metria) da terra (geo). 

Portanto, a Geometria é a ciência que estuda as medidas das formas de figuras 

planas ou espaciais e suas posições no espaço. 

 A Geometria surgiu da observação da natureza e necessidade humana, de 

forma intuitiva, mas o saber geométrico mudou com o passar do tempo. Assim como 

era perceptível a Geometria ao atirar uma pedra em um lago, ao partilhar ou 

demarcar terras que seriam encharcadas pelas águas do Rio Nilo, também era 

fundamental o conhecimento geométrico. Foi a partir dessas necessidades que 

surgiu o cálculo de medidas e áreas. 

 Segundo Sá (2016), no ano de 300 a.C. o geômetra Euclides de Alexandria 

desenvolveu estudos geométricos e publicou a obra “Os Elementos”, que foi a maior 

de todos os tempos na área de Geometria. Com isso, a Geometria Plana também é 

conhecida como Geometria Euclidiana. Além de Euclides, a Grécia Antiga teve 

muitos geômetras que deixaram contribuições importantes para nossa sociedade, 

como Arquimedes, Tales de Mileto, entre outros. 

 No estudo de ciências, a Geometria tem importância na construção de 

modelos referentes a tempo e espaço na física, enquanto na química, explica como 

estão organizados os átomos dentro de uma molécula. Essa área do conhecimento 

também foi determinante no desenvolvimento de descobertas em setores como 

navegação e astronomia, e com isso contribuiu para o progresso de diversos povos.  

 

2.3 ESTUDO DE GEOMETRIA NO BRASIL 

 

 A necessidade de instrução militar, afirma Valente (1999, p.110), incentivou o 

estudo de Geometria no Brasil, a partir de 1648, já que soldados sem conhecimento 

geométrico-matemático, manifestavam dificuldade em fazer leituras de mapas e 

acertar alvos. Dessa maneira, foram criadas aulas especiais para que os soldados 

aprendessem a realizar atividades nas fortificações. Já em 1738, foi criado o 
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primeiro livro brasileiro de Geometria1, estudo obrigatório para cursos militares. 

 Segundo Valente (1999, p.113), o saber geométrico não era “um 

conhecimento escolar solicitado para o ingresso em nenhuma instituição secundária” 

e por isso ficou limitada ao ensino secundário em 1824, sem a inclusão de princípios 

geométricos no ensino primário. Porém, em 1889, o ensino de desenho técnico e 

geométrico já era obrigatório em todo Brasil. 

 Freitas (2013, p.150) destaca que até a década de 30, o ensino de 

matemática foi pautado por dois modelos: 

 

[…] de um lado, no modelo euclidiano, ou seja, na sistematização 
lógica do conhecimento matemático com base em elementos 
primitivos, tais como axiomas, definições e postulados e, de outro, na 
concepção platônica, caracterizada por uma visão estática, a-
histórica e dogmática das ideias, como se elas existissem 
independentemente do homem. 
 

 

 Conforme declara Valente (1999, p.115) a partir da década de 30, houve uma 

reforma educacional com a organização de currículo e as primeiras escolas para a 

formação de professores secundários. A valorização de outros métodos pedagógicos 

e a concepção dos estudantes como sujeitos criativos fizeram parte desta reforma. O 

ensino da Matemática ficou composto por aritmética, álgebra, geometria e 

trigonometria, abrangendo todas as áreas da disciplina.  

 Em 1942, com outra reforma do ensino secundário, a geometria passou a ser 

trabalhada de forma intuitiva nos dois primeiros anos do ginásio e de forma dedutiva 

nos dois últimos, no científico ela era trabalhada durante todos os anos. A partir dos 

Congressos Brasileiros de Ensino da Matemática (1955) e do Movimento da 

Matemática Moderna, houve uma reestruturação do ensino de Matemática no país e 

a ênfase de que a disciplina é uma forma de desenvolvimento humano. 

 Nas décadas de 60 e 70, Freitas (2013, p.170) destaca que “os conteúdos se 

tornaram meios úteis, mas não indispensáveis, para a construção das estruturas 

básicas da inteligência. O importante é aprender a aprender e, nessa medida, o erro 

passa a ter valor.”, e isso revela a mudança de paradigmas na educação brasileira, 

baseado nas ideias construtivistas. Dessa forma, a matemática é compreendida 

                                                 
1 Exames de Artilheiros e Exames de Bombeiros. José Fernandes Pinto Alpoim. 
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como um conhecimento dinâmico e empírico, deixando de ser vista como um saber 

concluído. 

 Os PCN de Matemática, criados entre os anos de 1987 e 1989, caracterizam 

a Geometria como o estudo de medidas, formas e espaço. O reconhecimento de 

formas e objetos é trabalhado nos anos iniciais do Ensino Fundamental, enquanto a 

classificação e resolução de problemas envolvendo sólidos e figuras é destinado aos 

anos finais e essa determinação dos PCN se dá até os dias atuais.  

 Segundo os PCN, a Geometria deve ser trabalhada também nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, através do reconhecimento de objetos do mundo físico, 

observando conexões da matemática com o cotidiano. Destaca-se que não é 

necessário que haja formalização de sistemas de medida, por exemplo, a ideia é 

que a criança compreenda e reconheça figuras, medições e pontos de referência 

durante esse ciclo. 

 

2.4 EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA LIBERTADORA 

 

 Os seres humanos defendem sua liberdade desde os primórdios. O homem 

sempre aspirou ser livre de algo ou de alguém, ter sua autonomia econômica, de 

expressão ou religiosa. Freire (1967, p.42) afirma que o ser humano não pode ser 

privado de sua liberdade, pois “toda vez que se suprime a liberdade, fica ele um ser 

meramente ajustado ou acomodado”. A acomodação, segundo o autor, faz com que 

o ser humano deixe de ser crítico e passe a ser passivo, renunciando sua 

capacidade de desenvolvimento criativo. 

As conexões do homem e da mulher com a sociedade não permitem sua 

acomodação e imobilidade, é por meio dessas relações que o indivíduo se sente 

inserido em sua realidade. Freire (1967) assegura que enquanto os indivíduos 

estiverem interagindo, haverá uma troca e, com isso, terão uma atitude mais crítica e 

flexível. Enquanto as relações trazem essa humanização, os contatos produzem 

respostas e pensamentos iguais. A relação leva a colaboração, o contato ao 

ajustamento. 

Acreditamos que para que haja a integração das pessoas, o diálogo se faz 

necessário. Freire (1967) salienta que é através do diálogo que o ser humano 
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transita em várias esferas do conhecimento. Essa transitividade poderia levar o 

indivíduo a uma “educação dialogal e ativa” (FREIRE, 1967, p.60). É a partir do 

diálogo que o homem passa a crer na liberdade e essa maior transitividade de 

consciência produz uma mudança de comportamento e de comprometimento, onde 

o ser humano passa de homem-objeto a homem-sujeito. 

O autor ainda avalia os resultados da dialogação e onde ela pode ser 

desenvolvida e a forma como a consciência transitiva pode se expandir,  

 

A distância social existente e característica das relações humanas no 
grande domínio não permite a dialogação. O clima desta, pelo contrário, é o 
das áreas abertas. Aquele em que o homem desenvolve o sentido de sua 
participação na vida comum. A dialogação implica na responsabilidade 
social e política do homem. Implica num mínimo de consciência transitiva, 
que não se desenvolve nas condições oferecidas pelo grande domínio. 
(FREIRE, 1967, p.70). 

 

 

Segundo Freire (1967, p.66), o Brasil nasceu e cresceu sem a experiência de 

diálogo e por isso a tendência do indivíduo a ver-se como objeto e à inexperiência 

democrática, já que durante todo o período colonial, a sociedade foi impedida de 

falar e se expressar, vivia sufocada e oprimida. Com isso, a inexperiência 

democrática, a falta de comunicação e o excesso de comunicados – anúncios e 

ordens – deixaram a sociedade brasileira muda, originando a dificuldade de 

colaboração e troca de experiências.  

 Freire (1967) evidencia sua preocupação com a educação ligada a 

massificação imposta pela sociedade quando revela que ao exigir do homem “um 

comportamento mecanizado pela repetição de um mesmo ato, com que realiza uma 

parte apenas da totalidade da obra, de que se desvincula, domestica-o.”(p.89). Por 

isso, é necessário que o educador deixe de lado o ensino anti-dialógico, e contribua 

para uma educação que estimule a decisão e responsabilidade política e social, 

mantendo uma comunicação constante com os estudantes e promovendo 

discussões.  

Acreditamos que através do diálogo entre os estudantes, são evidenciadas as 

facilidades e dificuldades de cada um, ou seja, os limites de seus conhecimentos 

científicos-tecnológicos e, a partir dessa interação, podem haver mudanças em sua 
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visão geométrica de mundo. Essa percepção mais próxima da realidade e o 

compartilhamento de situações através do diálogo, contribuem para a resolução de 

situações-problema enfrentadas dentro da Geometria. 

Também pensamos que a educação deve ter o propósito de permitir que o 

indivíduo faça uma avaliação crítica das situações e tenha a liberdade de escolher o 

seu caminho. Quando ele simplesmente reproduz a decisão de outro indivíduo, sem 

a consciência crítica, acaba se unindo à massa e se acomodando.  

Percebemos que o diálogo e a cooperação são fundamentais para o 

desenvolvimento dos estudantes, principalmente na disciplina de matemática, que é 

considerada por muitos como difícil. É discutindo possibilidades e problematizando 

situações do cotidiano, a partir da investigação e de pesquisas, que a curiosidade é 

instigada e os objetivos pedagógicos são alcançados. Freire (1967, p.91) destaca 

que é necessário uma “reformulação de nosso agir educativo”, onde o professor 

deve considerar os fatores culturais e a forma conservadora e silenciosa a que seus 

estudantes estão condicionados.  

Segundo Ferreira, Soares e Lima (2009, p.187), o estudo de Geometria 

demanda a disponibilização de situações-problema para que “se aprenda 

investigando, conjecturando, testando, analisando e concluindo acerca de um 

fenômeno estudado, transformando-se o aluno de mero expectador em agente do 

processo educativo, em alguém que pensa, reflete, dirige, decide e atua”. Por isso, a 

interação e formação da opinião crítica dos estudantes, tendem a favorecer o 

desenvolvimento do raciocínio geométrico.  

A partir dessa reflexão, se faz necessário o incentivo ao diálogo e à 

construção de conhecimento em grupo, colaborativamente, colocando a educação 

como foco para a formação de seres humanos com consciência crítica e libertadora. 
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3 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM REDE 

 

3.1 DISPOSITIVOS MÓVEIS E RECURSOS EDUCACIONAIS 

 

 O processo de ensino-aprendizagem mediado por Tecnologias Educacionais 

em Rede (TER) se faz necessário na aproximação dos estudantes com os 

conteúdos trabalhados em sala de aula. Essa proximidade pode contribuir para o 

desenvolvimento de ideias que relacionem, cada vez mais, os conteúdos estudados 

com experiências do cotidiano dos estudantes. O resultado da integração das TER 

nas práticas escolares, pode ser ainda mais benéfico com a incorporação de 

dispositivos móveis usados diariamente pelos estudantes, como tablets e 

smartphones. 

 A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO, 2013), destaca que o celular é a Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TIC) mais usada no mundo e que a América Latina tem apresentado 

os maiores níveis de crescimento na utilização de tecnologia e conectividade na 

educação. A partir dessa constatação, a UNESCO desenvolveu Diretrizes de 

políticas para a aprendizagem móvel, onde enfatiza que a utilização de tecnologias 

móveis permite a aprendizagem em quaisquer momentos ou lugares (2013, p.8). 

 A UNESCO defende que, através da utilização da tecnologia haverá 

colaboração e compartilhamento com as interações mediadas pelos dispositivos 

móveis e, com isso, a construção de conhecimento não será isolada. Segundo 

Sandoval e Santoyo (2015, p.3), para isso é necessário uma mudança de modelos 

pedagógicos, disponibilizando aos estudantes, atividades conectadas a processos 

de interação e colaboração. 

 Sandoval e Santoyo (2015, p.16) ainda destacam: 

 

Os atributos tecnológicos de dispositivos móveis disponíveis no mercado, 
tem capacidades como conectividade a Internet, manipulação de recursos 
multimídia, redes de comunicações, aplicativos de downloads, para citar 
alguns, que podem ser direcionados para um propósito educativo, o que 
antecipa que tais dispositivos podem funcionar como ferramentas 
educacionais. 

 
 Assim, a utilização de recursos educacionais em dispositivos móveis pode 
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auxiliar no aprendizado dentro e fora da sala de aula, favorecendo as interações 

entre professor e estudantes (e estes entre si), favorecendo a compreensão e o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e, assim, potencializando o processo de 

ensino-aprendizagem colaborativo. 

 Os Recursos Educacionais Digitais (RED) são materiais digitais 

disponibilizados para professores, estudantes e todos que quiserem utilizar como 

forma de auxiliar na aprendizagem e pesquisa. As instituições de ensino têm 

utilizado a Internet para expor, compartilhar e promover seus recursos educativos 

digitais de forma aberta e sem despesas aos usuários.  

Os RED são compostos por diversos tipos como arquivos em pdf, hipertextos, 

imagens, áudios (dentre estes, programas de rádios), vídeos, animações e 

simulações. Além disso, ainda temos os softwares educativos e os aplicativos dos 

dispositivos móveis. 

A utilização de RED tem como finalidade aprimorar as habilidades específicas 

dos usuários, contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem individual. Por 

ser elaborado para professores e estudantes, esses materiais auxiliam tanto no 

aprendizado de forma tradicional, quanto fora dos currículos trabalhados pelas 

escolas. 

Atualmente, temos um movimento mundial que defende a produção e 

compartilhamento dos RED de forma livre e aberta. Os REA (Recursos Educacionais 

Abertos) são abordados por alguns autores que destacam: “O objetivo do movimento 

Recursos Educacionais Abertos REA, é eliminar barreiras e incentivar e viabilizar o 

intercambio dos conteúdos de forma livre e gratuita” (JOHNSTONE apud OCDE e 

JUNTA DE EXTREMADURA, 2008, p.7). 

A partir dos objetivos do REA, abordados acima, observa-se que estes 

contribuem para que a educação esteja disponível de forma livre e eficaz. Assim 

como Freire (1967, p.109) contempla a codificação e a descodificação, os recursos 

educacionais digitais e abertos trabalham contribuindo para o diálogo entre professor 

e estudantes. 

Segundo Dougiamas (2016) o movimento dos REA defende que o conteúdo 

deve ser aberto e gratuito, não oferecendo ao usuário a liberdade de cobrar por algo 

que produziu. Por se tratar de recursos para a educação, é fundamental que se 
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tenha autonomia para criar, estudar, compreender e compartilhar o material, pois o 

diálogo e o compartilhamento de experiências são essenciais para o 

desenvolvimento dos estudantes. 

Alguns portais disponibilizam recursos com formatos diversos na rede, 

trazendo de forma pública e sem custo, materiais desenvolvidos para a inclusão de 

TER dentro e fora da sala de aula. Como exemplo desses, tem-se alguns portais 

educacionais públicos como o Portal do Professor e o Phet, os quais passaremos a 

destacar, em conjunto com o Play Store, que disponibiliza alguns aplicativos 

educacionais de forma gratuita. 

 

3.2 PORTAL DO PROFESSOR 

 

  O Portal do Professor2 é um espaço público que pode ser explorado por 

professores, estudantes e pais, mas para a participação de maneira colaborativa é 

necessário a criação de login e senha. 

 Bielschowsky e Prata (2010, p. 4) afirmam que, além do objetivo principal, 

centrado no professor, o portal também tem o propósito de incentivar cursos de 

capacitação oferecidos pelo MEC, divulgar práticas educacionais utilizadas em todo 

o país e oferecer recursos e ferramentas de forma livre, favorecendo a interação e 

reflexão entre os envolvidos com educação.  

 Os recursos educacionais digitais disponíveis, estão organizados por 

disciplinas de forma autoexplicativa. O Portal do Professor auxilia na busca por 

instrumentos que possam contribuir nas práticas educativas, favorecendo o 

processo de ensino-aprendizagem onde o foco é o estudante e o professor passa a 

ser mediador e problematizador. Com essa experiência, o estudante aprende a 

interagir com os colegas, buscando respostas para as situações propostas pelo 

professor de forma colaborativa, potencializando também a sua autonomia. 

 

 

                                                 
2 “O Portal do Professor é um espaço para troca de experiências entre professores do ensino 
fundamental e médio. É um ambiente virtual com recursos educacionais que facilitam e dinamizam o 
trabalho dos professores.” <http://portal.mec.gov.br/portal-do-professor>. 
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3.3 PHET SIMULAÇÕES INTERATIVAS 

 

 O portal Phet3 disponibiliza gratuitamente simulações interativas na área de 

ciências exatas, biológicas e da terra, baseadas em pesquisas que priorizam o 

processo de ensino-aprendizagem através da problematização, exploração e 

descoberta. A ideia do projeto é que o estudante faça conexões entre as simulações 

e situações do cotidiano, aprimorando a sua percepção do mundo físico. 

 O portal conta com espaços de dicas para o professor integrar as simulações 

nas suas práticas educativas, vídeos e instruções de atividades já realizadas por 

outros professores, da mesma forma que é convidado a deixar sua contribuição 

sobre as simulações disponíveis.   

 

3.4 PLAY STORE 

  

 O Play Store, lançado pelo Google em 2012, é uma loja virtual para celulares 

que tem sistema Android4, onde é possível encontrar aplicativos gratuitos ou pagos 

no formato de jogos, músicas, livros e outros recursos. A loja conta com diversos 

aplicativos e o usuário pode baixá-los através do dispositivo móvel ou do 

computador, podendo ainda deixar sua opinião e experiência sobre sua utilização.  

 Assim, os recursos educacionais digitais disponíveis no Portal do Professor,  

no Phet e no Play Store, podem contribuir para a aproximação da Geometria com o 

cotidiano dos estudantes, podem fornecer a eles uma visão mais prática do que é 

trabalhado em sala de aula. Essa visão poderá se dar, a partir da escolha e 

manipulação desses recursos de forma planejada e mediada pelo professor. 

                                                 
3  “Fundado em 2002 pelo Nobel Laureado Carl Wieman, o PhET Interactive Simulations projeto na 
Universidade de Colorado Boulder cria livre matemática interativa e ciência simulações. 
<https://phet.colorado.edu/> 

 

4 Android é o nome do sistema operacional baseado em Linux que opera em celulares 
(smartphones), netbooks e tablets. É desenvolvido pela Open Handset Alliance, uma aliança entre 
várias empresas, dentre elas a Google. <https://www.significados.com.br/android/> 
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4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 O processo metodológico utilizado neste projeto de dissertação é a pesquisa-

ação na proposta de Carr e Kemmis (1986), onde os pesquisadores ativos em 

educação têm por objetivo, melhorar suas práticas docentes a partir de uma reflexão 

de suas ações. A Pesquisa-Ação em Educação (PAE) é possível apenas com uma 

visão e observação autocrítica, os investigadores ativos consideram o contexto 

social dos envolvidos e modificam suas práticas a partir das necessidades dos 

estudantes. 

 Carr e Kemmis (1986) definem a pesquisa-ação sustentada em quatro fases 

ordenadas em uma espiral cíclica de ação-reflexão-ação: o planejamento, a ação, a 

observação e a reflexão. Após a reflexão, sugere-se o replanejamento, a ação a 

partir do que foi replanejado, a observação e uma reflexão mais profunda das 

mudanças qualitativas. Na pesquisa-ação educacional, os pesquisadores se 

colocam como autores e participantes efetivos do estudo, com isso há maior 

possibilidade de rigor no planejamento e desenvolvimento das ações propostas.  

Segundo Membiela (2002, p. 444), a PAE “está interessada em problemas 

práticos que encontram os professores nas aulas e em encontrar soluções para 

estes.”, o que intensifica a ideia de que o professor é naturalmente pesquisador, 

procurando soluções para suas inquietações do cotidiano. O professor pesquisador 

busca melhorar o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas e esse deve ser 

um processo de mudança e renovação constantes. 

Da mesma forma Elliott (1978) afirma que “a investigação ação adota uma 

instância teórica na qual a ação usada para mudar a situação é temporariamente 

suspensa até que uma compreensão mais profunda do problema prático tenha sido 

atingida”, salientando que a PAE transforma as práticas escolares e é inserida no 

ambiente a fim de resolver um problema prático real. Com a ação do professor como 

investigador, além da reflexão sobre suas próprias práticas, ele contribui para a 

mudança das práticas de seus estudantes. 

 A PAE pode contribuir para a formação e mudança de docentes e estudantes, 

oportunizando a melhoria das práticas pedagógicas e o diálogo entre os 

participantes. A organização e preparação da pesquisa, por parte do docente, vai ao 



31 

 

encontro da teoria proposta por Freire (1987), em que são priorizados o diálogo e a 

abordagem de conteúdos a partir da problematização. Segundo Freire (1996, p.14), 

deve-se à natureza do professor ser um pesquisador, já que está em permanente 

formação e a busca por respostas para suas indagações é constante. 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo 
e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p.14) 

 

 Isso está de acordo com Franco (2005, p. 485), ao afirmar que a “pesquisa e ação 

podem e devem caminhar juntas quando se pretende a transformação da prática”, 

por isso a abordagem da PAE é caracterizada pela direção, sentido e 

intencionalidade da pesquisa. Assim sendo, a PAE pretende mudanças nas práticas 

escolares e não apenas a investigação e compreensão do contexto escolar, 

assumindo uma característica emancipatória através da participação dos sujeitos e 

estimulando reoganizações e mudanças conceituais. 

 

4.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

 O objeto de estudo dessa dissertação parte da necessidade de investigar de 

que forma a utilização de recursos educacionais digitais, disponíveis na Internet, 

pode contribuir para o ensino de cálculos de áreas e volumes através de dispositivos 

móveis. O eixo central dessa pesquisa é abordar essa utilização, direcionando as 

práticas pedagógicas do pesquisador/professor, refletir sobre a prática educacional 

trabalhada e sobre o que vem sendo feito para a melhoria do desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 Em pesquisas e estudos realizados pelo Ministério da Educação (MEC), 

através de testes aplicados nos estudantes de ensino fundamental e médio, é 

possível diagnosticar a dificuldade dos estudantes em desenvolver noções e 

percepções geométricas. Segundo dados do MEC, disponíveis no portal do Inep, 

20,41% dos estudantes de 9º ano está abaixo do nível mais baixo de proficiência em 

matemática. Isso demonstra a fragilidade do ensino de Matemática em nosso país e 
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a necessidade de investir na formação de professores, pesquisa e inovações nas 

práticas pedagógicas para mudar esta situação.  

 Para que os estudantes desenvolvam o raciocínio geométrico a partir de 

relações com seu contexto social e cultural, propomos a utilização de recursos 

educacionais operacionalizados em dispositivos móveis. Essa estratégia didático-

metodológica pode auxiliar no aprendizado dentro e fora da sala de aula, 

favorecendo as interações entre os sujeitos, envolvendo diversos elementos 

potencializadores no processo de ensino-aprendizagem. Esses recursos são 

materiais digitais disponibilizados para professores, estudantes e todos que 

quiserem utilizar como forma de auxiliar na aprendizagem e pesquisa. 

  

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Com base nos recursos educacionais digitais que abordem a geometria do 

ensino fundamental, disponíveis no Portal do Professor e no Phet Interactive 

Simulations e no Play Store, foram selecionados alguns para fazer parte da 

implementação do projeto de dissertação que envolveu uma turma de 10 estudantes 

do oitavo ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Doutor Antônio Xavier da 

Rocha, no ano de 2017.  

 Segundo dados fornecidos pelo MEC, no ano de 2014 foram disponibilizados 

quase 500 mil tablets para as escolas públicas de todo o país, com o intuito de 

estimular a utilização de dispositivos móveis no processo de ensino-aprendizagem. A 

intenção é que, com tempo e investimento, os tablets substituam os livros didáticos. 

 A escola participante da pesquisa foi contemplada com 12 tablets para a 

utilização dos estudantes. Com isso, esses dispositivos poderão ser utilizados no 

desenvolvimento do projeto. 

 A escolha dos recursos, envolvendo geometria, a serem trabalhados na 

proposta das atividades, foi feita por meio de alguns itens selecionados pelos 

pesquisadores: 

 a) abordem o conteúdo de Geometria, com recorte para cálculo de áreas e 

 volumes; 
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 b) passíveis de serem operados em dispositivos móveis que é o foco da 

 pesquisa; 

 c) disponíveis em língua portuguesa ou língua espanhola para não dificultar a 

 operacionalização e compreensão dos conceitos pelos estudantes; 

 

 

4.3 TÉCNICAS E MÉTODOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Em uma pesquisa centrada na metodologia de PAE, segundo Carr e Kemmis 

(1986, p.180), o professor precisa reunir informações durante a sua prática 

pedagógica, pois essa coleta ocorre simultaneamente com a ação proposta. Com 

isso, destacamos as técnicas para a coleta de dados que foram utilizadas nesta 

pesquisa: 

 Observação: analisar a forma como os estudantes trabalham em grupo 

durante a atividade proposta, contemplando as interações e o desenvolvimento 

das tarefas. A observação será feita durante alguns minutos, de forma 

descritiva, sem intervenção do pesquisador e sem que os estudantes percebam 

sua análise; 

 Análise de documentos: leitura da resolução das atividades e anotações feitas 

em folhas de papel pelos estudantes durante a utilização do recurso digital e 

desenvolvimento dos problemas propostos; 

 Gravações de áudio: analisar o diálogo entre os estudantes durante o 

desenvolvimento das atividades, relevando os pontos que não puderam ser 

constatados durante a observação. 

 

4.4 PLANEJAMENTO DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

 As etapas adotadas para a realização do projeto partem da teoria da atividade 

de estudo (AE) de Davidov (1988, p.117), que é caracterizada como um plano de 

ação para ensino e aprendizagem, visto que precisa ser estruturada e mediada pelo 

professor para que ocorra a aprendizagem do aluno. As atividades propostas devem 



34 

 

ter uma intencionalidade específica, onde o estudante racionalize o que está sendo 

apresentado e isso contribua para sua aprendizagem. 

 Segundo Davidov (1988, p.123), o trabalho é a base do conhecimento, e é 

através da ação proposta pelo professor que o estudante operacionaliza o problema 

e encontra a solução, assimilando o conhecimento a partir da problematização. A 

ação diretiva, que é a intenção do educador ao propor determinada atividade de 

estudo, destaca a importância do diálogo direcionado ao apresentar uma situação-

problema, bem como Freire (1967) aborda na EPL. 

 Como a concepção de pesquisa utilizada no projeto é a PAE, partindo das 

etapas da espiral cíclica (planejamento - ação – observação - reflexão – 

(re)planejamento) a  elaboração das aulas deu-se a partir da sistematização 

didático-metodológica baseada nos “Três Momentos Pedagógicos” (3MP), segundo 

Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2002), para o desenvolvimento da atividade 

docente, esses momentos descrevem o planejamento das atividades propostas, 

conforme sistematizado na figura 1, a seguir: 

 

Figura 1: Ciclo da PAE e suas relações com os 3MP 

 

Fonte: autora  

  

Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2002) destacam os 3MP da seguinte 

forma: primeiramente uma problematização sobre o conteúdo abordado 

anteriormente, incentivando o diálogo entre os estudantes; após, dá-se a 

organização do conhecimento científico por parte do professor, onde há diálogo em 

torno do conhecimento prévio dos estudantes e o conteúdo científico-tecnológico 

recortado para o tempo didático da aula. No momento final, aplicação do 

conhecimento, este é organizado a partir do diálogo da problematização inicial mais 



35 

 

o conteúdo científico-tecnológico abordado na etapa anterior. O estudante tem a 

oportunidade de demonstrar a superação dos conhecimentos prévios e aplicar as 

novas relações que surgirem. Também é o momento de avaliação da aprendizagem.  

 Os princípios da AE e EPL têm algumas relações em comum nas etapas e na 

resolução de um problema que possibilite o desenvolvimento da aprendizagem e a 

apreensão de conhecimento. Assim, tendo como referência os autores já citados, 

desenvolveu-se os estágios para a realização desta etapa dos 3MP, conforme 

mostrado na Figura 2: 

 

Figura 2: 3º Momento Pedagógico e os passos para sua resolução. 

 

Fonte: autora 

 

 O 3º MP se dá na fase das ações e por isso é guiado por um planejamento 

flexível e aberto a mudanças, proporcionando a interação entre professor e 

estudantes. Com o direcionamento do professor, seguindo o passo a passo, 

observando e analisando a resolução da situação-problema juntamente com os 

estudantes, a sequência didática poderá alcançar seus objetivos em relação ao 

desenvolvimento do raciocínio e a construção de conhecimento. 
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5 PRODUTO FINAL: SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

 A sequência didática é uma união de atividades escolares que devem ser 

estruturadas de forma organizada e diversificada, a fim de se adaptarem aos 

conhecimentos e informação do maior número de estudantes. Tem por objetivo 

direcionar as atividades propostas pelo professor, proporcionando a dialogicidade e 

interação entre os participantes. É uma importante ferramenta para organizar e 

antecipar cada momento da situação, auxiliando na mediação do professor e 

proporcionando interação, questionamentos e argumentações de maneira guiada. 

 Segundo Chevallard (1991, p.45), as sequências didáticas podem ser 

criações feitas a partir das necessidades de ensino. Com isso, a sequência 

desenvolvida nessa pesquisa e mediada por TER, tem como suporte um modelo 

metodológico denominado de 3 Momentos Pedagógicos (3MP) de Delizoicov; 

Angotti e Pernambuco (2002), que apresentam as seguintes etapas: 

 

 Problematização Inicial (PI): apresentação de um problema, onde o professor 

não fornece respostas para as dúvidas apresentadas, a fim de desafiar e 

envolver os estudantes na busca por uma solução; 

 Organização do Conhecimento (OC): o professor reúne os conhecimentos 

científicos e tecnológicos construídos e disponíveis, relacionados com a PI, 

buscando tensionar e ampliar a visão de mundo dos estudantes. 

 Aplicação do Conhecimento (AC): um desafio relacionado com a PI, onde a 

solução requer operacionalização e avaliação dos conhecimentos científicos-

tecnológicos por parte dos estudantes e abordados no segundo momento 

(OC). Assim como, é neste terceiro momento que ocorre a avaliação da 

aprendizagem. 

 

 A teoria de PAE com a espiral cíclica foi integrada as 3 MP para a realização 

da sequência didática. Assim, nas atividades propostas para o desenvolvimento 

dessa sequência, serão trabalhadas tanto algumas questões do ENEM e da Prova 

Brasil, nos primeiro (PI) e terceiro (AC) momentos das aulas, quanto os Recursos 

Educacionais Digitais, conforme apresentado no Quadro 1: 
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Quadro 1 - Planejamento das sequências didáticas 

 

Aula Tema Questão ENEM/Prova 
Brasil  

Recurso Educacional Digital 

01 Cálculo de áreas 
de figuras planas 

PI: Banco de questões 
modelo da Prova Brasil, 
INEP. 
AC: questão 143, prova 
amarela, ENEM 2015. 

Construtor de área do Portal Phet  
<https://phet.colorado.edu/pt_BR/

simulation/area-builder> 

02 Cálculo de áreas 
de figuras planas 

PI: Banco de questões 
modelo da Prova Brasil, 
INEP. 
AC: questão 161, prova 
amarela, ENEM 2015. 

Construtor de área do Portal Phet  
<https://phet.colorado.edu/pt_BR/

simulation/area-builder> 

03 Cálculo do 
volume de 

paralelepípedos 

PI: Banco de questões 
modelo da Prova Brasil, 
INEP. 
AC: questão 160, prova 
amarela, ENEM 2015. 

Aplicativo “Geometria”,  
Play Store. 

04 Cálculo do 
volume de 

paralelepípedos 

PI: questão 146, prova 
amarela, ENEM 2016. 
AC: questão 150, prova 
amarela, ENEM 2012. 

Aplicativo “Geometria”,  
Play Store. 
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5.1 PLANEJAMENTO DAS AULAS 

 

AULA 1: Cálculo de áreas de figuras planas: 

(Tempo previsto: 15 min.) - Problematização Inicial: 

  

Figura 3: PI, aula 1 

 

Fonte: INEP.  

 

 Para que a questão esteja contextualizada no nível de escolaridade do 

estudante e a fim de contribuir para que a operacionalização do recurso seja efetiva, 

transformamos o enunciado da questão. 

 Assim, a questão reformulada é a seguinte: O administrador de um campo de 

futebol precisa comprar grama verde escura e verde clara para cobrir o campo com 

faixas de áreas iguais e quantidades também iguais de cada tipo de grama. O 

campo é um retângulo de 10m de comprimento e 5m de largura e, para cada 1m² de 

grama plantada, é gasto 0,1m² a mais por causa da perda. Quantos m² de grama 

verde escura o administrador deverá comprar para cobrir todo o campo? 

 Neste primeiro momento, o professor solicita que os estudantes resolvam o 

problema e entreguem por escrito. 

 

 



39 

 

(Tempo previsto: 45 min.) - Organização do conhecimento: 

 Para resolver a problematização inicial, o estudante precisa aprender sobre o 

cálculo de área de figuras planas, em especial o retângulo. Neste momento, os 

estudantes são separados em duplas, para que todos os grupos tenham dispositivos 

móveis, conforme a disponibilidade da escola. O professor pode incentivar os 

estudantes a explorarem o recurso “Construtor de áreas”5  do portal Phet, que 

funciona em dispositivos móveis. Com essa exploração, o estudante tem a 

oportunidade de criar figuras planas com blocos coloridos em que são calculadas 

automaticamente área e perímetro da figura criada (sem as devidas unidades de 

medida, ou seja, metro quadrado e metro respectivamente), como mostra a Figura 4: 

 

Figura 4: Exploração do recurso “Construtor de áreas” do Portal Phet. 

 
 

Fonte: Portal Phet 

 

Outra opção do recurso é que sejam criadas formas diferentes em que 

possam comparar área e perímetro das figuras lado a lado. Com isso, o estudante 

pode descrever as relações entre as medidas e desenvolver intuitivamente a ideia 

de área de uma figura retangular, solicitada na problematização inicial. No quadro 

pode ser construída a figura que ilustra o campo de futebol descrito no exemplo da 

questão sugerida pelo INEP, onde o estudante terá a área e o perímetro da figura. 

                                                 
5 <https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/area-builder> 
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Figura 5: Resolução da PI, aula 1 

 

Fonte: Portal Phet. 

 

 Resolução: o campo de futebol tem medidas 10 metros e 5 metros, com a 

utilização do recurso, o estudante tem as medidas de área e perímetro já calculadas 

no quadro superior e, com isso, parte do problema já está resolvido. Com a área 

total do campo no valor de 50m², a questão pontua que para cada 1m² precisa ser 

acrescentado 0,1 m² de grama, o estudante faz uma regra de três para que tenha a 

quantidade a mais de grama. Então encontrará 5m², somando com a área total, tem-

se o valor de 55m², como ilustra a Figura 6: 
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Figura 6: Resolução da PI, aula 1 

 

Fonte: Portal Phet. 

 

A pergunta da PI diz respeito à área de grama verde escura que o 

administrador precisa comprar. Então é necessário que o estudante calcule a área 

total de 55m² e divida esse número por 2 (um referente a grama escura e outro a 

grama clara), tendo como resposta final 27,5m². O estudante deve fazer esse cálculo 

em uma folha separada, pois o recurso não possibilita a divisão. 

 

(Tempo previsto: 30 mim) - Aplicação do Conhecimento: 

 

 Diálogo professor x estudante: o professor apresenta outra situação-problema 

relacionada a inicial, descrita a seguir, abordando os conceitos utilizados 

anteriormente e tirando dúvidas que surgiram com a utilização do recurso 

educacional digital. 
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Figura 7: AC, aula 1 

 

Fonte: ENEM 2015. 

 

Novamente, houve a necessidade de reformulação do enunciado, ficando da 

seguinte forma: Uma carga de 100 contêineres, idênticos ao modelo apresentado na 
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Figura 1, deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área 

retangular de 10m por 36m foi cedida para o empilhamento desses contêineres 

(Figura 2). De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser 

empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassem a área delimitada. 

Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima 

a ser atingida por essa pilha de contêineres é: 

 

Figura 8: Reformulação de enunciado da AC 

 

Fonte: autora. 

 

 Percepção do conhecimento científico: neste momento, espera-se que o 

estudante perceba e reconheça a base de cada contêiner como um retângulo 

(mesmo a figura do mesmo sendo um paralelepípedo), bem como o espaço 

em que esses serão colocados. 

 Organização do passo a passo: para a resolução da atividade, é necessário 

que o estudante desenvolva os seguintes passos: 1- cálculo aproximado da 

área da figura que representa a base do contêiner, dado por um retângulo de 

medidas 3m por 6; 2- cálculo da área do espaço onde serão colocados os 
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contêineres, um retângulo de medidas 36m e 10m; 3- cálculo da quantidade 

de contêineres que caberiam no espaço, sem empilhamento, através da 

divisão das duas áreas calculadas [neste momento, é importante que o 

professor questione se a disposição dos contêineres é determinante na 

resolução do problema; 4- cálculo da altura de empilhamento, a partir da 

quantidade de contêineres que cabem um sobre o outro. 5– Interpretação da 

solução: nesse caso, a altura é dependente da área ocupada, ou seja, quanto 

maior a área ocupada menor será a altura. 

 

 Aplicação do passo a passo: 

área da base de cada contêiner = largura x comprimento 

                                                    = 6 x 3  

                                                     = 18m² 

  

 A Figura 9 ilustra a área aproximada da base do contêiner, montada pelos 

estudantes por meio do recurso: 

 

Figura 9: Área aproximada da base do contêiner 

 

Fonte: Portal Phet. 
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Área do espaço = largura x comprimento 

                                     = 36 x 10 

                                     = 360m² 

 Contêineres que cabem no espaço = área do espaço : área da base do contêiner                                                                                  

                                      = 360 : 18                                                                

            = 20 contêineres 

 

 Como são 100 contêineres e cabem 20 no espaço, ao dividirmos teremos 5 

como o número mínimo de empilhamentos. Visto que cada um tem 2,5 metros de 

altura, basta multiplicar 2,5 por 5 e teremos a altura mínima de 12,5 metros. 

 

 Observação e análise da resolução: o foco da observação do professor é a 

maneira como o estudante consegue inserir os dados matemáticos no 

problema, ajustando dentro das limitações técnicas do recurso e as 

generalizações matemáticas que consegue desenvolver por meio de sua 

operacionalização. 

 

 Avaliação e assimilação da resolução: critérios de avaliação são através da 

operacionalização na resolução do problema do conceito de área de figura 

plana, os indicadores de assimilação da resolução esperada é dado pela 

realização da sequência de passos.  
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AULA 2: Cálculo área de figuras planas: 

 

Figura 10: PI, aula 2 

 

Fonte: INEP. 

 

(Tempo previsto: 15 min.) - Problematização Inicial:  

 Para que a questão esteja contextualizada no nível de escolaridade do 

estudante e a fim de contribuir para que a operacionalização do recurso seja efetiva, 

transformamos o enunciado da questão. 

 Com a reformulação, o enunciado ficou da seguinte forma: Quantos 

quilogramas de semente são necessários para semear uma área de 5m x 12m, 

observando a recomendação de aplicar 0,6kg por 8m2 de terreno? 

 Neste primeiro momento, o professor solicita que os estudantes resolvam o 

problema e entreguem por escrito. 

 

(Tempo previsto: 45 min.) - Organização do conhecimento: 

 Para resolver a problematização inicial, o estudante precisa aprender sobre o 

cálculo de áreas de figuras planas, em especial o retângulo. Neste momento, os 

estudantes são separados em grupos de três, para que todos os grupos tenham 

dispositivos móveis, conforme a disponibilidade da escola. Como os estudantes já 

utilizaram o “Construtor de áreas” durante a aula 1, é solicitado que resolvam o 

exercício através do recurso.   

Resolução: área do retângulo é a multiplicação dos lados 5 . 12 = 60 m2 

 Como a recomendação é de 0,5kg por 8m2, então dividimos o total de 60m2 

por 8m2 e multiplicamos o resultado pelos 0,6kg. 
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 60 : 8 = 7,5 

 7,5 . 0,6 = 4,5kg de sementes. 

 

(Tempo previsto: 30 mim) - Aplicação do Conhecimento: 

 

 Diálogo professor x estudante: o professor apresenta outra situação-problema 

relacionada ao inicial, descrita a seguir, abordando os conceitos utilizados 

anteriormente e tirando dúvidas que ainda surgiram com a utilização do 

mesmo recurso educacional digital. 

 

 

Figura 11: AC, aula 2 

 

Fonte: ENEM, 2015. 
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 Reformulação do enunciado: O Esquema I mostra a configuração de uma 

quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados garrafões, são espaços 

restritos com área igual a 30m2. 

 

Figura 12: AC, enunciado reformulado. 

 

Fonte: autora. 

  

 Visando atender as orientações do Comitê Central da Federação 

Internacional de Basquete (Fiba) em 2010, que unificou as marcações das diversas 

ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser 

retângulos como mostra o Esquema II. 

 

Figura 13: AC, enunciado reformulado. 

 

Fonte: autora. 
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 Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área 

ocupada por cada garrafão, que corresponde a: 

 

 Percepção do conhecimento científico: neste momento, espera-se que o 

estudante perceba e reconheça a figura do novo garrafão como um retângulo 

de medidas 7mx8m e com isso consiga calcular sua área. 

 Organização do passo a passo: para a resolução da atividade, é necessário 

que o estudante desenvolva os seguintes passos: 1- cálculo da área do 

garrafão com as medidas previstas depois das mudanças; 2- cálculo da 

diferença entre a área antes e depois das mudanças exigidas. 

 Aplicação do passo a passo: 

Através do recurso, o estudante pode utilizar a função que coloca dois 

quadros para a comparação das áreas das figuras. Enquanto no primeiro 

esquema é dada a área de 56cm2, no segundo esquema ele pode criar o 

formato com as medidas dadas, como na figura a seguir: 

 

  

Figura 14: Aplicação do passo a passo 

 
 
Fonte: Portal Phet. 
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 Com a utilização do recurso, o único passo que falta o estudante fazer é a 

diferença das áreas das figuras, para que possa observar se houve aumento ou 

redução a partir das novas normas abordadas no problema. 

 

  Observação e análise da resolução: o foco da observação do professor é a 

maneira como o estudante identifica as figuras apresentadas no problema e 

consegue relacionar a resolução com as contribuições do recurso digital e 

suas limitações. 

 Avaliação e assimilação da resolução: critérios de avaliação são através da 

operacionalização na resolução do problema do conceito de área de figura 

plana, os indicadores de assimilação da resolução esperada também pode 

ser dada através de outra forma que o estudante encontre para resolver a 

questão.  

 

 

AULA 3: Cálculo do volume de paralelepípedos 
 
 (Tempo previsto: 15 min.) - Problematização Inicial: Questão modelo da Prova Brasil 
 
 

Figura 15: PI, aula 3 

 
Fonte: INEP. 

  

Neste primeiro momento, o professor solicita que os estudantes resolvam o 
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problema e entreguem por escrito. 

 

(Tempo previsto: 45 min.) - Organização do conhecimento: 

 Para resolver a problematização inicial, o estudante precisa aprender sobre o 

cálculo do volume de um paralelepípedo. Neste momento, os estudantes são 

separados em grupos de três, para que todos os grupos tenham dispositivos móveis, 

conforme a disponibilidade da escola. O professor incentiva que os estudantes 

experimentem o aplicativo “Geometria”, do Play Store, para que possam conhecer 

suas funcionalidades. Com essa pesquisa, os estudantes podem perceber que o 

aplicativo conta com várias fórmulas de áreas e volumes e funciona como uma 

calculadora, mostrando as figuras e resolvendo os cálculos a partir de informações 

dadas pelo usuário, como ilustra a Figura 16: 

 

Figura 16: Aplicativo “Geometria” 

 
 
Fonte: Play Store. 

 

  Resolução: Para calcular a quantidade de água que poderá ser armazenada 

na caixa, o estudante precisa calcular o volume de um paralelepípedo. Assim, esse é 
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calculado através da multiplicação das dimensões do sólido, então volume = 2 . 3 . 

1,5 = 9,0 m3. 

 A Figura 17, a seguir, ilustra a resolução feita a partir do recurso educacional: 

 

Figura 17: Resolução da PI, aula 3 

 

Fonte: Play Store.  

 

 (Tempo previsto: 30 mim) - Aplicação do Conhecimento: 

 

 Diálogo professor x estudante: o professor apresenta outra situação-problema 

relacionada ao inicial (Figura 18), abordando os conceitos utilizados 

anteriormente e tirando dúvidas que surgiram com a utilização deste novo  

recurso educacional digital apresentado. 
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Figura 18: AC, aula 3. 

 

Fonte: ENEM, 2015.    

 

 Percepção do conhecimento científico: neste momento, espera-se que 

o estudante perceba e reconheça a figura do paralelepípedo 

semelhante a problematização inicial, levando em conta a questão da 

escala, que pode ser resolvida por regra de três, conteúdo que os 

estudantes já trabalharam anteriormente. 

 Organização do passo a passo: para a resolução da atividade, é 

necessário que o estudante desenvolva os seguintes passos: 1- cálculo 

da regra de três para a resolução da escala; 2- cálculo do volume do 

paralelepípedo com as novas dimensões. 

 Aplicação do passo a passo: a escala dada é de 1:100, então a cada 

1cm o estudante terá 100cm, da mesma forma para 2cm e 3 cm. 

Portanto, 1cm equivale a 100cm, 2cm equivale a 200cm e 3 cm 

equivale a 300cm. 

 Assim, volume do armário = 100 x 200 x 300 = 6000000 cm³. 
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 A Figura 19 ilustra o cálculo realizado pelo estudante por meio do recurso: 

 

Figura 19: Resolução da AC 

 

Fonte: Play Store. 

 

 Observação e análise da resolução: o foco da observação do professor é a 

maneira como o estudante identifica as figuras apresentadas no problema e 

consegue relacionar a resolução com as contribuições do recurso digital e 

suas limitações. 

 Avaliação e assimilação da resolução: critérios de avaliação são através da 

operacionalização na resolução do problema do conceito de volume de um 

paralelepípedo, os indicadores de assimilação da resolução esperada é dado 

pela realização da sequência de passos.  
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AULA 4: Cálculo do volume de cubos e paralelepípedos: 

(Tempo previsto: 15 min.) – Problematização inicial (Figura 20). 

 

Figura 20: PI, aula 4 

 

Fonte: ENEM 2015. 

 

  Nessa atividade, não houve necessidade de reformulação do enunciado, 

então neste primeiro momento, o professor solicita que os estudantes resolvam o 

problema e entreguem por escrito. 

 

(Tempo previsto: 45 min.) - Organização do conhecimento: 

 Para resolver a problematização inicial, o estudante precisa aplicar o que 

aprendeu sobre o cálculo de volume de um paralelepípedo nas questões anteriores 

e perceber que através do esvaziamento do compartimento C, apenas um terço da 

carga de petróleo será derramada, atentando para o fato de que a aresta do 
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paralelepípedo e a altura das placas não é a mesma.  Neste momento, os 

estudantes são separados em duplas para que todos os grupos tenham dispositivos 

móveis, conforme a disponibilidade da escola. Como os estudantes já utilizaram o 

“Geometria” durante a aula 3, é solicitado que resolvam o exercício através do 

recurso (Figura 21).  

 

Figura 21: Resolução da PI. 

 

Fonte: Pay Store. 

 

 Como era solicitado na questão, apenas o petróleo do compartimento C tinha 

sido derramado. Então, a partir da resposta encontrada no recurso, o estudante 

precisava dividir por 3 para encontrar a alternativa correta, ou fazer o cálculo com a 

aresta medindo 20m.  

 Portanto, o volume derramado será de 1400 m³, como os estudantes 

estudaram potências de base dez e notação científica, perceberam que a alternativa 

correta é 1,4 x 10³ m³.  
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(Tempo previsto: 30 mim) - Aplicação do Conhecimento: 

 Diálogo professor x estudante: o professor apresenta outra situação-problema 

relacionada ao inicial, descrita a seguir, abordando os conceitos utilizados 

anteriormente. 

 

Figura 22: AC, aula 4 

 
 

Fonte: ENEM 2012. 

 

 Percepção do conhecimento científico: neste momento, espera-se que o 

estudante perceba e reconheça a figura do paralelepípedo e calcule seu 

volume a partir das dimensões apresentadas na figura. 

 Organização do passo a passo: para a resolução da atividade, é necessário 

que o estudante desenvolva os seguintes passos: 1- cálculo do volume do 

paralelepípedo com a altura de 20 cm (25cm - 5cm); 2- cálculo da soma do 

volume do recipiente com o volume do objeto colocado; 3- cálculo do 

quociente do volume encontrado no passo 2 pela área da base do recipiente. 

 Aplicação do passo a passo: através do recurso, o estudante pode calcular o 

volume do líquido que já está no recipiente, como na Figura 23: 
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Figura 23: Resolução AC, aula 4 

 

Fonte: Play Store. 

 

 Com a utilização do recurso, ainda faltam alguns passos para a resolução da 

questão: 

 Volume do líquido + volume do objeto = 24000 + 2400 = 26400cm³ 

 Volume total: pela área da base do recipiente = 26400 : 120 = 22cm 

 Assim, o estudante encontra a altura do líquido depois da colocação do objeto 

o valor de 22 cm. Como a altura inicial sem o objeto era de 20 cm, o estudante 

encontrará a resposta subtraindo as alturas com e sem o objeto.  

 

 Observação e análise da resolução: o foco da observação do professor é a 

maneira como o estudante relaciona a resolução do problema, com as 

contribuições do recurso digital e suas limitações. Observando que, para a 

solução do problema, é necessário ir além das contribuições do recurso. 
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 Avaliação e assimilação da resolução: critérios de avaliação são através da 

operacionalização na resolução do problema do conceito de volume de um 

paralelepípedo, os indicadores de assimilação da resolução esperada é dado 

pela realização da sequência de passos.  



60 

 

6 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

  

 A coleta de dados foi feita a partir de observações e registros durante e após 

a implementação do projeto. A resolução das problematizações iniciais, registradas 

nas folhas de papel entregues aos estudantes e as capturas de telas, feitas em seus 

dispositivos móveis, também contribuiu para que fosse observado o 

desenvolvimento das atividades propostas. 

 O desenvolvimento das atividades do projeto teve duração de duas semanas, 

consistindo em dois dias por semana e duas horas/aula por dia. A turma 81 da 

E.E.E.F. Dr. Antônio Xavier da Rocha conta com dez estudantes matriculados e 

frequentes. Desses, sete participaram das atividades. 

  

6.1 RESULTADOS QUALITATIVOS  

 

6.1.1 Recurso “Construtor de Áreas” do Portal Phet 

 

 Aula 1: A problematização inicial desta aula era do banco de questões modelo 

para a Prova Brasil, sugerido pelo INEP, em que um campo de futebol que precisava 

ser coberto de grama, levando em conta que seria gasto uma quantidade a mais 

para compensar a perda durante a cobertura do campo. Era necessário que os 

estudantes calculassem essa perda e somasse com a área total do campo, mas 

nenhum deles concluiu a parte final que incluía a soma. A seguir, a Figura 24 ilustra 

um exemplo de resolução da problematização inicial feita por uma dupla de 

estudantes. 
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Figura 24: Resolução de estudantes da PI, aula 1 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Com a participação de sete estudantes, foi sugerido que eles se dispusessem 

em duplas, para que houvesse colaboração. Porém, um dos estudantes, mesmo 

compondo dupla, não demonstrou interesse em participar das atividades.  

 Por outro lado, por conta do número ímpar de estudantes, um se dispôs 

desde o início a fazer individualmente, e este foi o que melhor aproveitou o tempo de 

exploração do recurso para experimentar suas funcionalidades, montar figuras 

diversas e comparar suas áreas e perímetros, como ilustram as Figuras 25 e 26.  

Figura 25: Exploração do recurso “Construtor de áreas” 

 
Fonte: Estudantes 
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Figura 26: Exploração do recurso “Construtor de áreas 

 
Fonte: Estudantes 

 

No entanto, a interação não se deu apenas no âmbito das duplas, pois em 

diversos momentos ocorria na turma como um todo, inclusive com o estudante que 

havia optado por fazer sozinho. Mesmo assim, apenas dois estudantes exploraram o 

recurso para além do necessário nas resoluções das atividades. Estes acessaram 

inclusive a parte do recurso que possui um jogo com desafios, apresentado na 

captura de tela na Figura 27. 

 

Figura 27: Jogo disponível no recurso digital 

 

Fonte: Portal Phet. 
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 A atividade de aplicação do conhecimento para a utilização do recurso, 

durante a aula 1, foi uma questão do ENEM de 2015 com o enunciado reformulado. 

O problema solicitava a altura de empilhamento de 100 contêineres dispostos em 

uma área retangular.  

 A utilização do recurso digital “Construtor de áreas” do portal Phet contribuiu 

para que os estudantes conseguissem visualizar o formato da base dos contêineres 

apresentados na questão da aplicação do conhecimento. Isso demonstra, segundo 

os PCN, que a utilização de recursos digitais pode contribuir para a aprendizagem 

de Geometria, uma vez que a visualização é fundamental para a compreensão do 

conceito e resolução do problema.  

 Porém, mesmo com a utilização do recurso digital, apenas um estudante não 

fez anotações e desenhos na folha para conseguir visualizar o problema. A seguir as 

Figuras 28 e 29 apresentam algumas resoluções de atividades entregues pelos 

estudantes, realizadas em papel neste momento de utilização do recurso. 

 

Figura 28: Resolução dos estudantes na AC, aula 1 

 

Fonte: estudantes 
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Figura 29: Resolução dos estudantes na AC, aula 1 

 

Fonte: estudantes 

  

 Cabe salientar que, mesmo sendo esta a primeira atividade mediada pelos 

dispositivos móveis realizadas pelos estudantes, muitos apontaram a limitação do 

recurso digital, onde a área de empilhamento não poderia ser calculada por não 

haver espaço suficiente para a montagem. Isso demonstra compreensão por parte 

dos estudantes em relação ao conceito que estava sendo apreendido. 

 Portanto, a partir do que foi observado nessa primeira aula, pode-se concluir 

que os recursos digitais, implementados através de dispositivos móveis, podem 

contribuir para a melhoria no desenvolvimento de cálculos de áreas, a partir da 

forma como o estudante pode montar e visualizar espaços em formato de figuras 

geométricas planas, calculando áreas através de suas próprias construções. 

 Aula 2: A problematização inicial desta aula era do banco de questões modelo 

para a Prova Brasil, sugerido pelo INEP, em que são dadas as dimensões de uma 

área retangular, onde são semeadas sementes a partir de uma recomendação e 

questionava quantos quilogramas seriam necessários para cobrir essa área.  

  Apenas um estudante não conseguiu concluir a questão, resolvendo somente 

a primeira parte com o cálculo da área do terreno, apresentando dificuldade para 

fazer a regra de três que a conclusão do problema exigia (Figura 30).  
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Figura 30: Resolução da PI sem a conclusão do estudante, aula 2 

 

Fonte: estudantes 

 

A Figura 31 ilustra um exemplo de resolução realizada pelos estudantes. 

 

Figura 31: Resolução da PI feita pelos estudantes, aula 2. 

 

Fonte: estudantes 

  

 Durante a aula 2, compareceram os mesmos sete estudantes e foram 

formadas as mesmas duplas. Novamente, apenas um estudante não demonstrou 

interesse em participar das atividades.  

 A atividade de aplicação do conhecimento para a utilização do recurso, 

durante a aula 2, foi uma questão do ENEM de 2015 com o enunciado reformulado e 

apresentava dois esquemas de quadras de basquetebol antes e depois de reformas. 

O esquema I tinha a área dada e o esquema II não, o questionamento era sobre a 

diferença das áreas apresentadas.  

 Durante a utilização do recurso digital “Construtor de áreas” a resolução foi 

feita de duas formas diferentes pelos estudantes. Uma dupla utilizou uma opção do 

recurso em que poderia montar as duas áreas e compará-las como na Figura 32. 
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Figura 32: Resolução de estudantes na AC, comparando as construções, aula 2. 

 

  

 

Fonte: Portal Phet. 

 

 A Figura 32 ilustra que os estudantes aproveitaram a opção do recurso que 

permitia a construção de duas figuras simultaneamente. De acordo com o problema 

de aplicação do conhecimento, a parte construída em verde tem área 30m², 

enquanto a área em azul tem 56m². A partir daí os estudantes calcularam 

mentalmente a diferença entre áreas que era solicitada no problema. 

 As outras duplas montaram apenas a área do esquema II do recurso (Figura 

33) e concluíram fazendo o cálculo de diferença em folha de papel (Figura 34). 
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Figura 33: Resolução dos estudantes da AC, aula 2 

 
 

Fonte: estudantes. 

 

 

Figura 34: Conclusão da resolução da questão. 

 

 
Fonte: estudantes. 
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Apesar das diferentes formas de resolução, todos os estudantes conseguiram 

resolver a questão proposta neste momento da aplicação de conhecimento. 

Independente da forma como o estudante visualizou e resolveu a questão, a 

utilização do recurso digital pôde contribuir para esses diferentes tipos de resolução. 

Por se tratar de uma questão abordada no ENEM, é possível que haja mais de uma 

forma para chegar à resposta da questão. As provas dessa avaliação, geralmente,  

são compostas de problemas abertos, permitindo assim, mais de uma forma de 

resolução. 

  A seguir, alguns dos dados qualitativos observados durante as atividades da 

primeira semana estão dispostos no quadro: 

 
Quadro 2 – Resultados qualitativos das aulas 1 e 2. 

 Problematização Inicial Aplicação do Conhecimento 

Aspectos observados nas 
atividades da Aula 1 

- Interesse dos estudantes 
em participar da atividade 
proposta; 
- Dificuldade em ler e 
interpretar a questão; 
- Questionamentos sobre 
a falta de uma figura que 
ilustrasse o formato do 
campo; 
- Receio dos estudantes 
em cometer erros na 
resolução; 

- Receio em experimentar o 
recurso, questionando o que 
era certo ou errado na 
utilização; 
- Na utilização surgiram 
mais questionamentos que 
na experimentação do 
recurso; 
- Alguns estudantes 
montaram só o contorno da 
figura, sem perceber que o 
cálculo de áreas considera 
toda a superfície. 

Aspectos observados nas 
atividades da Aula 2 

 Maior tranquilidade na 
resolução do problema; 
- Não foram feitos 
desenhos para ilustrar o 
problema; 
- Os estudantes 
solicitaram a leitura 
acompanhada das 
questões. 

- Mais segurança na 
operacionalização do 
recurso; 
- Maior aproveitamento das 
funcionalidades do recurso 
por parte de alguns 
estudantes. 

 

 

 A partir dos dados observados e dispostos no Quadro 2, pode-se perceber 

que os estudantes tiveram uma evolução na compreensão geométrica, visto que não 

precisaram fazer desenhos para ilustrar a problematização inicial. Isso demonstra 
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que houve uma compreensão e abstração das figuras geométricas estudadas na 

aula 1.  

 A utilização do recurso digital “Construtor de áreas”, do portal do Phet, via 

dispositivos móveis, contribuiu para esta abstração sem o uso de papel, pois com a 

construção de figuras geométricas dentro do recurso, o estudante teve a 

possibilidade de criar e visualizar o problema apresentado.  

 Nas atividades de aplicação do conhecimento, podemos notar que a inserção 

de recursos digitais para a resolução de atividades, há limitações e resistência por 

parte dos estudantes. Com o tempo e a familiarização com o recurso digital utilizado 

no dispositivo móvel, essas barreiras tendem a diminuir, trazendo mais segurança 

aos estudantes. 

 

6.1.2 Recurso “Geometria” do Play Store 

 

 Aula 3: A problematização inicial era do banco de questões modelo para a 

Prova Brasil, sugerido pelo INEP, em que havia a ilustração de uma caixa d'água  

com suas dimensões e perguntava quantos metros cúbicos de água poderiam ser 

armazenados. Todos os estudantes conseguiram resolver a questão e encontrar a 

resposta correta. Alguns ficaram em dúvida quanto a multiplicação de números 

decimais e onde seria colocada a vírgula, mas conseguiram perceber o resultado 

correto a partir das alternativas dadas. A seguir, a Figura 35 ilustra um exemplo de 

resolução feita pelos estudantes: 

 

 

Figura 35: Resolução dos estudantes para a PI, aula 3. 

 

Fonte: estudantes 
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Com a participação de sete estudantes, algumas duplas das aulas 1 e 2 foram 

mantidas, enquanto três estudantes preferiram fazer as atividades individualmente. A 

decisão dos estudantes em não manter a dupla, se deu pelo fato de que a interação 

não ocorreu de forma satisfatória. Porém, a interação continuou ocorrendo não 

apenas nas duplas, mas sim com a turma toda, onde todos os estudantes 

demonstraram interesse e participaram das atividades, inclusive aquele que não teve 

interesse nas anteriores.  

 Na última aula utilizando o recurso digital do portal Phet, foi solicitado aos 

estudantes que fizessem download do aplicativo “Geometria”, que seria utilizado em 

aulas posteriores, disponível no Play Store de forma gratuita. Isso porque a conexão 

da escola estava instável, o que poderia atrasar o trabalho com o mesmo. Assim, 

alguns deles fizeram utilizando a internet da escola e outros utilizando seus dados 

móveis ou internet de outro local. Porém, todos chegaram na aula seguinte com o 

aplicativo instalado e funcionando, inclusive, alguns deles já estavam 

experimentando o recurso no decorrer da semana e trouxeram dúvidas sobre figuras 

planas e sólidos geométricos que ainda não tinham sido estudados.  

 A atividade de aplicação do conhecimento para a utilização do recurso digital 

“Geometria” em dispositivo móvel, durante a aula 3, foi uma questão do ENEM de 

2015. O problema dava as dimensões de um armário do formato de paralelepípedo 

reto em uma escala de 1:100 e pedia o volume real desse armário. 

 A maior dificuldade na resolução da atividade, foi a transformação da escala 

para encontrar o resultado correto. Alguns estudantes fizeram as alterações de 

escala no começo da questão, colocando no recurso as dimensões transformadas, 

como mostra a Figura 36. 
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Figura 36:Resolução dos estudantes na AC, aula 3. 

 
 
Fonte: estudantes. 

  

 Os estudantes que fizeram a alteração da escala antes, colocaram os dados 

no recurso e já encontravam a resposta correta, como temos a seguir na Figura 37. 

   

Figura 37: Resolução dos estudantes no aplicativo, aula 3. 

 

Fonte: Play Store. 
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Outros fizeram no final e tiveram mais dificuldade de calcular, não 

encontrando a alternativa correta, como ilustra a Figura 38. 

 

Figura 38: Resolução dos estudantes sem mudança de escala, aula 3 

 

Fonte: Play Store. 

 

 Com isso, alguns estudantes concluíram a resolução do problema com 

respostas 6 ou 600 centímetros cúbicos, como mostra a Figura 39, a seguir: 

 
 

Figura 39: Conclusão equivocada da AC. 

 
Fonte: estudantes  
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Na Figura 39, podemos perceber que apesar de o estudante ter assinalado a 

alternativa correta, houve um equívoco na resolução do problema. Isso se deu 

porque, como houve interação na turma como um todo, o estudante obteve a 

resposta correta dos demais colegas, mas não conseguiu compreender a 

transformação da escala. Esta transformação deveria ter sido feita antes da 

resolução do problema, por isso, ao resolver sem as alterações, o estudante errou a 

resposta encontrada. 

 Aula 4: A problematização inicial era do ENEM 2016 em que havia a 

ilustração de um reservatório de petróleo com suas dimensões e dividido em três 

partes iguais, perguntava quantos metros cúbicos de petróleo derramariam caso 

houvesse um rompimento de apenas uma das partes. A maior parte dos estudantes 

entendeu a figura e a exposição do problema e resolveram rapidamente. Alguns que 

ficaram em dúvidas, interagiram com suas duplas e chegaram a um consenso. 

Como estão vendo o conteúdo de notação científica nas aulas de ciências, os 

estudantes não apresentaram problemas ao ver nas respostas, as potências de base 

10. A seguir, a Figura 40 mostra um exemplo de resolução feita pelos estudantes: 

 

Figura 40: Resolução dos estudantes para a PI, aula 4. 

 

Fonte: estudantes 
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  Com a participação de sete estudantes, mantivemos a formação das duplas 

anteriores e, novamente, três estudantes preferiram fazer o trabalho individualmente.   

 A atividade de aplicação do conhecimento para a utilização do recurso, 

durante a aula 4, foi uma questão do ENEM de 2012. O problema dava as 

dimensões de um reservatório de resfriamento no formato de um paralelepípedo em 

que um objeto seria colocado e questionava quanto seria o deslocamento de água 

com a colocação de determinado objeto. 

 Os estudantes começaram os cálculos da aplicação do conhecimento, 

utilizando o recurso digital em dispositivo móvel, de duas formas: calculando o 

volume total do reservatório; e o volume somente da parte que continha água. A 

maior parte concluiu a atividade montando as equações no papel (Figura 41) e 

utilizando o recurso como calculadora (Figura 42). 

 

Figura 41: Resolução dos estudantes na AC, aula 4 

 

Fonte: estudantes 
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Figura 42: Utilização do recurso como calculadora, aula 4. 

 
Fonte: Play Store. 

 

 Apesar das diferentes formas de começar a resolução da atividade, a maioria 

dos estudantes encontrou a resposta correta e conseguiu concluí-la. O fato de a 

maioria ter recorrido ao papel para a resolução da atividade se deu porque queriam 

ter certeza de que a atividade seria avaliada e a entrega em papel gerou mais 

segurança. Isso demonstra que, apesar de terem bom trânsito pelos recursos em 

dispositivos móveis, ainda o papel é a tecnologia predominante na cultura escolar. 

 Alguns dos dados qualitativos observados durante as atividades da segunda 

semana  estão dispostos no quadro 3: 
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Quadro 3 -  Resultados qualitativos das aulas 3 e 4. 

 Problematização Inicial Aplicação do Conhecimento 

Aspectos observados nas 
atividades da Aula 3 

- Interesse dos estudantes 
em participar da atividade 
proposta; 
- Segurança em resolver a 
atividade, lembrando do 
conteúdo trabalhado 
anteriormente; 
- Questionamentos sobre 
a simplicidade da 
resolução da questão; 

- Receio em experimentar o 
recurso, questionando o que 
era certo ou errado na 
utilização; 
- Falta de conhecimento 
sobre escala, conteúdo 
exigido na questão; 
 

Aspectos observados nas 
atividades da Aula 4 

- Dificuldade de leitura e 
interpretação da questão; 
- Solicitação de leitura 
acompanhada da questão 
e reclamações por ser 
muito extensa; 
- Lembrança do conteúdo 
de potências de base 10, 
trabalhado na disciplina de 
ciências; 
- Percepção que não seria 
necessário calcular o 
volume total do 
reservatório. 

- Mais segurança na 
operacionalização do 
recurso; 
-  Dificuldade na conclusão 
da questão.  
- Interesse em outras 
funcionalidades do recurso;  
- Percepção de que o 
recurso poderia contribuir 
em questões de áreas de 
figuras planas. 

 

 Com os aspectos observados nas aulas 3 e 4, podemos perceber que, 

diferente das aulas 1 e 2, o foco dos estudantes foi na resolução das questões e não 

mais na utilização do recurso digital. É importante salientar que a partir dessa 

segunda semana de trabalho, todos os estudantes tiveram interesse em participar e 

não houve mais resistência ou indisponibilidade. Nota-se que os estudantes 

mudaram a perspectiva da utilização do dispositivo móvel, percebendo o quanto 

pode contribuir para a compreensão de atividades envolvendo Geometria. 

 A inserção de recursos digitais através de dispositivos móveis gerou 

questionamentos sobre outras figuras que não estavam sendo estudadas naquele 

momento, essas dúvidas geram a possibilidade de que a busca por entendimento na 

área da Geometria não se detenha ao âmbito escolar. 
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6.2 RESULTADOS QUANTITATIVOS 

 

 Durante as duas semanas de implementação das atividades do projeto, foram 

trabalhadas oito questões selecionadas do banco de questões modelo para a Prova 

Brasil, do INEP, e das provas do ENEM a partir de 2012. Nem todos os estudantes 

conseguiram realizar todas as questões propostas no trabalho, porém os resultados 

foram bem satisfatórios em relação ao envolvimento/disposição e interação, mas 

principalmente na compreensão dos conteúdos de Geometria. A Figura 43 apresenta 

um gráfico, no qual podemos observar o desempenho dos estudantes na resolução 

das questões trabalhadas nas problematizações iniciais e nos momentos de 

aplicação de conhecimento, momentos estes de utilização de recursos digitais em 

dispositivo móvel para a aprendizagem de áreas e volumes: 

 

 
Figura 43: Gráfico de desempenho dos estudantes 

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Problematização Inicial

Aplicação de Conhecimento

 
Fonte: autora. 
 

  

O gráfico apresenta a quantidade de estudantes que conseguiu realizar cada 

uma das questões durantes as aulas. As atividades foram separadas pela 

problematização inicial, questão resolvida em folha de papel e sem a contribuição do 

recurso no dispositivo móvel, e a aplicação do conhecimento que eram auxiliadas 

por estes recursos escolhidos. 

 Na aula 1, nenhum estudante concluiu a problematização inicial, por não 



78 

 

responderem a questão que era solicitada e precisava de uma soma no final. A 

atividade com o auxílio do recurso digital, via dispositivo móvel, proposta na mesma 

aula, foi finalizada corretamente por todos os estudantes. Isso demonstra que a 

utilização do recurso digital contribuiu para a compreensão e resolução da situação 

problema. 

 Na aula 2, dos sete estudantes que participaram, cinco conseguiram chegar à 

resposta correta na primeira questão e somente dois calcularam apenas a área da 

figura sugerida. A segunda atividade foi realizada corretamente por todos os 

estudantes. Isso pode ser atribuído a utilização do recurso digital através do 

dispositivo móvel e a interação entre as duplas, pois na segunda aula já transitavam 

nas funcionalidades do recurso digital e mantiveram o diálogo mais frequente. 

 Na aula 3, todos os estudantes conseguiram resolver a problematização 

inicial. Porém, apenas um deles conseguiu concluir corretamente o problema de 

escala que aparecia no final da segunda atividade. Isso ocorreu pelo fato de que 

haviam estudado as questões de escala há muito tempo e o recurso digital não 

disponibilizava funcionalidade. 

 Por fim, na aula 4, todos os estudantes conseguiram resolver a primeira 

questão da problematização inicial e apenas um estudante não concluiu a atividade 

da aplicação do conhecimento, que exigia com a utilização do recurso educacional 

em dispositivo móvel proposto.  

 Com isso, podemos perceber que a implementação dos recursos 

educacionais digitais em dispositivos móveis nas questões abordadas pelas 

atividades do projeto, contribuiu para a melhora no desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes, via atividades que integram as TER. Foi observado 

que os estudantes tiveram um melhor desempenho na realização das questões de 

aplicação do conhecimento, realizadas com a contribuição de recursos digitais 

através de dispositivos móveis. Levando em conta a complexidade destas questões, 

que geralmente são aplicadas em estudantes no final do ensino médio, pode-se 

concluir que o resultado foi satisfatório.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 Para as conclusões desta pesquisa, recuperamos o questionamento inicial 

que deu origem a esta dissertação: “de que forma os recursos educacionais digitais, 

implementados por dispositivos móveis, podem contribuir para a melhoria do 

entendimento do conteúdo de áreas e volumes?” Com a finalidade de responder 

este problema de pesquisa, contextualizamos os objetivos e resultados a partir das 

quatro dimensões destacadas por Bravo e Eismann (1994), em seu trabalho sobre 

pesquisa-ação. 

 

Reflexão sobre os efeitos das ações nas práticas pessoais, profissionais e 

sociais 

 O ambiente escolar está em constante modificação por parte dos alunos e era 

necessário que essas mudanças chegassem às nossas práticas pedagógicas. O 

receio de trabalhar com TER e a necessidade destes estudantes eram constantes. A 

utilização de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem foi uma surpresa para 

diversos colegas de trabalho. 

 Depois de muita pesquisa e leituras sobre o assunto, a familiarização com 

recursos educacionais digitais possibilitou a implementação das atividades deste 

projeto de pesquisa. Apesar das barreiras encontradas na escolha dos recursos 

digitais a serem estudados, como por exemplo: o “Construtor de áreas”, disponível 

no Portal Phet, os resultados acerca das nossas práticas pedagógicas foram 

satisfatórios. A ânsia pelo desenvolvimento de novas atividades a serem 

desenvolvidas através de recursos digitais via dispositivos móveis já permeia nossas 

aulas por parte de professor e estudantes. 

 Pessoalmente, a certeza de que o trabalho realizado foi bom para o 

desenvolvimento do entendimento da Geometria, veio com uma frase expressada 

por um estudante durante a segunda aula: “Assim a matemática não fica tão chata!” 

A importância dessa fala, vem ao encontro da nossa visão matemática como 

professores. A matemática que enxergamos não é “tão chata” quanto aquela que os 
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estudantes aprendem, por isso a necessidade de mudanças na nossa forma de 

mediar a construção de conhecimento dos estudantes. 

 

Efeitos formativos nas pessoas implicadas no processo 

 A utilização de recursos digitais em dispositivos móveis causou uma mudança 

de perspectiva na visão dos estudantes. Durante a primeira aula, era possível 

perceber que ficavam desconfiados com a possibilidade de usar o dispositivo móvel 

e até tentados a acessar suas redes sociais ou jogos. A partir da segunda aula, 

sentimos que os estudantes ficaram mais confortáveis, onde o foco do trabalho se 

tornou a resolução das atividades propostas. 

 Na nossa visão de professor/pesquisador, a pesquisa contribuiu na busca por 

novos recursos para serem operacionalizados em dispositivos móveis, abrangendo 

conteúdos além de Geometria no ensino da matemática. O envolvimento dos 

estudantes estimulou outros professores a pesquisarem e se aventurarem na 

utilização de Tecnologias Educacionais em Rede na sala de aula. 

 É importante salientar que, a partir das observações e dos dados coletados, o 

uso de TER também teve um impacto positivo na relação de confiança entre 

professor e estudantes. A implementação das atividades do projeto, de forma 

direcionada e mediada pelo professor, possibilitou aos estudantes uma aula mais 

lúdica e interessante, ao mesmo tempo que o comportamento destes com relação a 

utilização dos dispositivos móveis se deu de forma coerente com o que foi solicitado. 

  

Apropriações técnico-científicas sobre novos conhecimentos que foram 

agregados 

 A realização de atividades com recursos educacionais digitais em dispositivos 

móveis possibilitou o desenvolvimento da fluência tecnológica dos estudantes, 

permitindo que utilizassem seus dispositivos para contribuir no ensino-aprendizagem 

de Geometria e ampliando seus olhares sobre as funcionalidades de seus 

dispositivos móveis nos seus cotidianos. A fluência do professor como pesquisador 

também foi desenvolvida, pois a partir da pesquisa e organização das atividades foi 
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possível uma experimentação de novas técnicas metodológicas. 

 Apesar de a escola ter disponível uma quantidade de tablets e a grande 

maioria dos estudantes possuírem smartphones, raramente eles são utilizados no 

processo de ensino-aprendizagem durante as aulas. Com a implementação dessas 

atividades através de recursos educacionais digitais, gerou-se curiosidade e 

disposição de alguns professores em pesquisar de que forma podem utilizar esses 

dispositivos disponíveis em suas práticas. 

 

A investigação poderá terminar com a proposição de um novo problema e 

novas propostas de ação, a fim de iniciar uma nova investigação 

 A partir da implementação do projeto e de alguns anos de experiência, 

percebeu-se que é possível que algumas dificuldades matemáticas apresentadas 

pelos estudantes, provenham da interpretação de texto. Como a abordagem das 

questões que foram trabalhadas eram situações-problema, manifestou-se 

resistência pelo volume de texto que elas apresentavam. 

 Com a continuidade do projeto, pretendo trabalhar a interdisciplinaridade com 

disciplinas como o português e ciências naturais, incentivando a leitura e 

interpretação de situações-problema através da utilização de dispositivos móveis. 

Dessa forma, também pretendo abranger outros conteúdos da disciplina de 

matemática e organizar novas pesquisas sobre recursos educacionais digitais que 

disponibilizassem situações de interdisciplinaridade. 
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