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Introdução 

 

 Faço parte de uma geração em que os livros didáticos de Matemática eram 

organizados de forma que os tópicos de Geometria integravam os últimos capítulos. 

Conseqüentemente, por diversos motivos, raramente esses conteúdos se fizeram presentes 

em sala de aula.  

Da quinta série ao terceiro ano científico (atuais Ensino Fundamental e Médio), 

foram poucos os momentos nos quais a Geometria foi trabalhada. Refletindo sobre a minha 

escolaridade básica, poderia dizer que a qualidade das escolas onde estudei deixou a 

desejar. Na sua profissão, minha mãe via a necessidade de utilizar conceitos de Geometria 

e, portanto, uma escola boa era aquela em que Geometria era ensinada aos alunos. Essa 

fala aguçou o meu olhar para esse conteúdo, levando-me a estudá-lo. 

Os estudos eram feitos a partir dos livros didáticos. Nesses livros, eu buscava ler as 

definições, observar os exemplos e resolver os exercícios. E a busca em estudar por conta 

própria levou-me a desenvolver, de forma autônoma, uma estratégia que hoje compreendo 

ser de auto-regulação da aprendizagem, pois, quando não era capaz de resolver algum 

exercício, fazia uma releitura da matéria e procurava exemplos resolvidos no livro que 

fossem semelhantes àquele que não estava conseguindo resolver. 

Quando fiz o curso de Especialização em Educação Matemática, meu trabalho de 

monografia teve como foco o ensino de Geometria, ou melhor, a ausência desse ensino. 

                                                 
1Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da PUC-MINAS. Professor do Instituto Superior de 
Educação Anísio Teixeira e membro do grupo de Práticas Investigativas no Ensino de Matemática (PINEM). 
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Indaguei acerca do nível de aprendizagem que os alunos do terceiro ano do Ensino Médio 

apresentavam, constatando que esses alunos possuíam poucos conhecimentos em 

geometria. Trabalhando como professor no ensino superior, e ministrando a disciplina de 

Geometria Plana, sempre iniciava o curso perguntando aos alunos sobre como havia sido o 

ensino de geometria. Os poucos relatos confirmavam os resultados observados em meu 

estudo de caso realizado na especialização.  

Posteriormente passei a lecionar a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. Pude 

então perceber que algumas das dificuldades apresentadas pelos alunos não estavam 

relacionadas aos conceitos de Cálculo, mas sim a conceitos de Geometria Plana. Algumas 

perguntas passaram então a me inquietar: O curso de Geometria Plana deve 

instrumentalizar os alunos para utilizá-la como ferramenta em outras disciplinas? Os 

alunos devem ser incentivados a perceber a presença da Geometria nas várias disciplinas, e 

sua importância como ferramenta para o estudo das mesmas? 

De modo particular, passaram a me interessar as relações entre os conceitos da 

Geometria Plana e o entendimento e resolução de exercícios de Cálculo Diferencial e 

Integral, que envolvem a maximização ou a minimização de funções. Dessa forma, a 

pesquisa proposta objetiva: investigar se a resolução de problemas de máximos e mínimos 

pode ser facilitada por tarefas estruturadas a partir de um software de geometria dinâmica; 

investigar se as tarefas estruturadas dessa forma contribuem para a auto-regulação da 

aprendizagem.  

 

Fundamentação Teórica 

 

Balomenos, Mundy e Dick (2004) destacam a importância que os conhecimentos de 

Geometria têm na compreensão dos conceitos e na resolução de problemas de Cálculo 

Diferencial e Integral destacando que: são cada vez maiores os indícios de que as 

dificuldades de nossos alunos em cálculo se devem a uma formação deficiente em 

geometria (Balomenos, Mundy e Dick, 2004, p.241). Esse artigo confirmou observações 

da minha prática, uma vez que me via inserido nesse contexto de alunos que haviam tido 

um contato com a Geometria, porém, não eram capazes de associá-la a outras disciplinas. 

Os autores ainda ressaltam que muitos problemas de aplicação de derivada, que 

envolvem os conceitos de máximo ou mínimo, necessitam de conhecimentos em 

Geometria. Esses problemas, em sua maioria, envolvem a maximização ou minimização 
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relacionada a áreas, perímetros, dimensões, etc. de figuras geométricas. Por isso, esses 

autores defendem que uma capacitação maior em Geometria permitirá ao aluno traduzir o 

enunciado do problema, que envolve conceitos geométricos, podendo modelar uma 

equação que permita a resolução do problema. 

Como sugestão, eles listam alguns exercícios que potencialmente podem ser 

associados aos problemas que envolvam a determinação de valores de máximo ou mínimo, 

como por exemplo: 

 

 

1. Achar a área de um retângulo de perímetro L como função de sua largura. 

 

 

Eles apontam que, quando os alunos são estimulados a resolver problemas dessa 

natureza, no curso de Geometria, saberão resolver os problemas de Cálculo, que envolvem 

conceitos geométricos, pois desenvolverão as habilidades necessárias ao modelamento de 

equações que permitirão a resolução de problemas de máximo ou mínimo. 

A idéia proposta por Balomenos, Mundy e Dick (2004) pode ser clareada se 

considerarmos, por exemplo, o seguinte problema extraído de um livro de Cálculo: 

 

 

1. Um campo retangular está limitado por uma cerca em três de seus lados e por um 

córrego reto no quarto lado. Ache as dimensões do campo com área máxima que 

pode ser cercado com 1000m de cerca. 

 

 

A resolução desse problema pode ser facilitada se o aluno esboçar uma figura, 

semelhante à apresentada a seguir:  
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Figura 1 

 

A representação figural da situação-problema pode facilitar o processo de 

modelagem da função a ser maximizada. Determinada essa função, o aluno pode utilizar os 

seus conhecimentos em Cálculo Diferencial para resolver o problema. 

Numa primeira análise dos exercícios propostos em Anton (2007), na seção 

correspondente aos exercícios de aplicação de derivada, verificamos que, dos 63 exercícios 

referentes a esse tópico, 42 necessitam de conhecimentos em Geometria. Há, pois, uma 

quantidade considerável de exercícios que requerem uma aplicação de conceitos 

geométricos, demandando uma representação figural da situação, o que sugere a 

necessidade e justifica o presente trabalho. 

A importância de se criar uma representação figural para auxiliar na resolução de 

problemas é discutida por Frota (2004) que destaca o pouco uso de estratégias gráfico-

numéricas entre alunos de Cálculo em cursos de engenharia, bem como o pouco incentivo 

dado pelos professores ao uso das várias formas de representação em Matemática. 

 

Um conjunto de fatores conspira para que a sala de aula continue a se mover 
sob a batuta invisível de um maestro que define a priori como melhor forma de 
representação a verbal-algébrica; a mais lógica, seqüencial, analítica e, 
portanto,“matematicamente correta”ou “circunstancialmente correta” face 
aos constrangimentos econômico-sociais, dentre outros. Dessa forma os alunos, 
mais uma vez são podados nas suas iniciativas de procurar formas visuais de 
representação de suas idéias matemáticas. Representações visuais, ainda que 
não convencionais, poderiam ser um bom começo para se avançar, com vistas a 
construções de conceitos tão complexos quanto os de funções, limites, 
continuidade, derivadas, integrais. (FROTA, 2004). 

 

 Em um trabalho, desenvolvido com o uso do software Cabri Géomètre, Brunet, 

Vôos e Leyser (2007) realizaram uma atividade com o objetivo de melhorar o desempenho 

dos alunos em Geometria. Os autores tomaram por base a teoria de níveis de aprendizagem 

em Geometria, Teoria de Van Hiele, com o objetivo de verificar se a utilização de um 

ambiente de Geometria Dinâmica auxiliaria os alunos a avançarem de nível. Os resultados 
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foram variados: alguns alunos chegaram a avançar dois níveis, outros apenas um. Embora 

dois alunos aparentemente tenham se mantido no mesmo nível, todos eles se envolveram 

na atividade e na utilização do Cabri. Trabalhar Geometria em um ambiente dinâmico que 

promova a interatividade, a simulação, o movimento, pode permitir ao aluno investigar 

idéias, relembrar ou conjecturar acerca de propostas.   

Além disso, o aluno precisa ser incentivado a regular seu próprio processo de 

aprendizagem. Frota (2002) ao mapear as estratégias de aprendizagem de alunos de 

Engenharia, cursando disciplinas de Cálculo, identificou que entre outros fatores, as 

atitudes metacognitivas dos estudantes eram determinantes na definição dessas estratégias. 

Uma atitude metacognitiva pressupõe conhecer e regular as próprias estratégias de 

aprendizagem. Assim, de modo particular serão importantes os estudos sobre 

metacognição, tendo por fundamento os trabalhos de Flavell, Miller e Miller (1999) e 

Shoenfeld (1992).  

Incentivar um trabalho com Geometria dinâmica, de forma a permitir a auto-

regulação, pode ser um bom começo para os alunos avançarem na resolução de alguns 

problemas de Cálculo que exigem a otimização. Essa forma de interação, através das 

construções geométricas dinâmicas, pode fornecer ao aluno uma nova visão do problema, 

permitindo que ele modele corretamente uma função, que poderá ser maximizada ou 

minimizada. Assim, entender sobre os processos de modelagem pode ser de grande valia 

para a condução e melhor discussão nesta pesquisa. 

 

Modelagem Matemática é um processo dinâmico utilizado para a obtenção e 
validação de modelos matemáticos. É uma forma de abstração e generalização 
com a finalidade de previsão de tendências. A modelagem consiste, 
essencialmente, na arte de transformar situações da realidade em problemas 
matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual. 
(BASSANEZI, 2002). 

 

Embora a pesquisa proposta não tenha como foco diretamente a modelagem, 

entendemos a necessidade de discussões sobre esse tema, uma vez que os alunos deverão 

modelar funções. 

Araújo e Barbosa (2005) discutem uma investigação que foi realizada com um 

grupo de alunos na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral em um curso de Engenharia 

Química. Nessa disciplina, os autores destacam que um dos tópicos abordados envolvia 

limite, derivada, integral e suas aplicações. A investigação, denominada por eles de Projeto 

de Modelagem Matemática, consistiu no uso do software Maple para a abordagem de uma 
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função a ser analisada pelos alunos que foram divididos em grupos. Essa função deveria 

ser selecionada entre as propostas pelos componentes dos grupos. 

Como resultado dessa investigação, eles destacam que: 

 

Para elaborar a situação, as componentes do grupo mobilizaram 
conhecimentos cotidianos e conhecimentos matemáticos. Os primeiros, 
transferidos das vivências pessoais, foram re-significados à luz de seus 
propósitos, levando-nos a sugerir que a transferência de conhecimentos implica 
a sua transformação. Os segundos, tidos como ponto de partida, ofereceram os 
parâmetros para caracterizar a situação-problema. (ARAÚJO e BARBOSA, 
2005) 

 

No contexto da pesquisa em andamento, aqui apresentada, entendemos que os 

alunos precisam mobilizar conhecimentos experienciais e conhecimentos matemáticos para 

a resolução da atividade proposta. Assim, pretendemos a elaboração de um instrumento 

que visa propiciar ao aluno retomar conceitos e reconstruir idéias para a resolução da 

atividade proposta, propiciando-lhe relembrar conceitos e construir idéias matemáticas. 

Em sua pesquisa, Araújo e Santo (2007) discutem o uso da Modelagem Matemática 

no ensino de Cálculo. Eles destacam a necessidade do professor estar atento, procurando 

desenvolver a autonomia de seus alunos, para modelar problemas de Matemática. 

 

Nesta visão, fica evidente que o processo de Modelagem Matemática tem como 
fator importante o aprendizado do aluno, o conhecimento da sua realidade, a 
fim de promover uma discussão, inquietação e conclusão na utilização da 
matemática. O fundamental, no processo de ensino e aprendizagem, na 
utilização da modelagem está no fato de provocar questionamentos e 
indagações. (ARAÚJO e SANTO, 2007). 

 

Como uma discussão maior sobre modelagem se faz necessária, destacamos a 

importância de estudos mais aprofundados a partir dos trabalhos de Araújo (2002); 

Barbosa (2004); Biembengut (2004) e Borba (2005).  

 
Metodologia 

 

Inicialmente, pretendemos que a pesquisa seja desenvolvida em duas turmas. Os 

sujeitos colaboradores serão os alunos de um Curso da Licenciatura em Matemática 

estudando Cálculo (momento em que estudam os conceitos de derivada e suas aplicações) 

e alunos do primeiro período de um curso de Engenharia (momento em que cursam uma 

disciplina de Introdução ao Cálculo).  
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São objetivos específicos da pesquisa em andamento: 

1 Mapear as principais dificuldades em Geometria apresentadas pelos dois grupos 

de alunos; 

2 Identificar os conceitos de Geometria que perpassam os problemas de aplicação 

de cálculo de máximos e mínimos nos livros didáticos; 

3 Desenvolver e propor tarefas estruturadas a partir de um software de geometria 

dinâmica, investigando acerca de sua potencialidade: a) como instrumento que 

possibilite ao aluno (re)visitar os conceitos de geometria capacitando-os a 

resolver problemas de Cálculo; b) como instrumento que incentive a 

aprendizagem auto-regulada. 

 

Para a construção das tarefas estruturadas utilizaremos o software Régua e 

Compasso (R.e.C.), um software de Geometria Dinâmica, que permite ao usuário criar, em 

seu ambiente, figuras geométricas e manipulá-las. Essa manipulação consiste em poder 

movimentar as figuras criadas (pontos, retas,) alterar a posição e o raio de circunferências 

assim como realizar operações aritméticas entre as medidas das figuras criadas, etc. A 

escolha desse software para a elaboração das atividades fundamentou-se na possibilidade 

de poder exportar a construção para outro tipo de ambiente (linguagem html), que é a 

utilizada pelos navegadores de internet. 

Esperamos que, no desenvolvimento das tarefas estruturadas, o aluno utilize os 

recursos de Geometria Dinâmica integrados no sentido de rever conceitos geométricos que 

possam facilitar a modelagem dos problemas. É ainda esperado que à medida que o aluno 

se envolva nas tarefas, seja incentivado a auto-regular a sua aprendizagem, adquirindo 

agilidade para testar e verificar suas idéias num ambiente de geometria dinâmica.  

 

A tarefa estruturada  

 

No sentido de testar a metodologia proposta foi elaborada uma tarefa estruturada na 

forma pretendida, a partir de um problema presente em um livro de Cálculo2.  Nele pede-se 

a inscrição de um retângulo em um triângulo retângulo de catetos medindo 3cm e 4cm e 

hipotenusa medindo 5cm. O problema solicita que o aluno determine as dimensões do 

retângulo de forma que a sua área seja a maior possível. 

                                                 
2Ver Anton, 2007. 
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Até a presente data, foram desenvolvidos dois testes, como parte de estudos piloto. 

Do primeiro para o segundo teste, ocorreram reformulações na proposta da atividade. Esses 

testes são aqui denominados por Piloto I e Piloto II. 

A tarefa estruturada foi disponibilizada em um site na internet, e foi desenvolvida 

de forma a permitir que o aluno acesse as páginas que julgar necessárias par a resolução do 

problema. Como é possível verificar quais páginas o aluno freqüentou, esses dados 

permitem que sejam mapeadas quais as ajudas que são eficazes para ele. Em algumas 

dessas páginas, foram colocados campos próprios para que os alunos digitassem as 

observações e respondessem às perguntas que eram feitas. Essas perguntas eram enviadas 

automaticamente para um endereço eletrônico, e foram posteriormente recolhidas a 

analisadas. 

 

1. Primeira elaboração - Piloto I 

 

 A navegação do aluno na tarefa teste estruturada como parte da presente pesquisa, 

foi pensada de modo a permitir que o aluno determine quais tópicos quer visitar para a 

resolução do problema. Esses caminhos serão mapeados, permitindo a observação e 

registro de quais páginas que foram por ele visitadas.  

Uma das estratégias pensadas para a elaboração das páginas e sua seqüência de 

estruturação foi baseada nas discussões de Flavell, Miller e Miller (1999) que se reportam 

a Piaget (1977) e os processos de Assimilação e Acomodação ao discutir o 

desenvolvimento cognitivo. Os autores destacam que a mente humana encontra-se em um 

determinado nível. Quando se depara com um novo conhecimento, utiliza os processos 

mentais de Acomodação e Assimilação. Após esse processo, essa nova mente será 

transformada possuindo um maior conhecimento. Tem-se então o que os autores 

classificam como mente 1 (antes de se deparar com o novo conhecimento) e mente 2 

(mente após a interação com o novo conhecimento). 

Assim, entendíamos que após ter passado por uma ajuda, esse aluno deveria voltar 

novamente ao problema, acontecendo um processo contínuo de Assimilação e 

Acomodação.  As páginas tinham a seguinte estrutura: 

• Primeira visualização do Problema (Mente 1); 

• Ajudas que permitem a aquisição de conhecimentos; 

• Segunda visualização do Problema (Mente 2). 
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2. Falhas encontradas na realização do Piloto I 

 

O primeiro teste foi realizado apenas com um aluno, fato que permitiu um 

acompanhamento mais próximo pelo pesquisador.  

Alguns problemas foram detectados:  

 

• Os links que possuíam a ajuda em Geometria, apresentavam figuras e 

definições, não associando a idéia de dinamicidade; 

• A estrutura das páginas estava confusa e por vezes o aluno era levado a 

percorrer muitos links, perdendo-se pelas páginas ao invés de se concentrar 

na aquisição de conhecimentos necessários à resolução da tarefa. 

• Alguns dos links criados mostravam-se desnecessários, apresentando 

conhecimentos periféricos que não contribuíam para a resolução do 

problema; 

• Os textos de alguns links não eram claros em relação às instruções dadas 

para o aluno; 

• Não existia uma ajuda focada nos conceitos de cálculo; 

• O tempo destinado à atividade não permitiu a resolução de novos 

problemas. 

 

Em virtude dessas observações, procuramos corrigir os problemas detectados. 

Como destaque, relatamos a necessidade de se criar uma Central de Ajuda de forma a 

diminuir o número de links a ser utilizado pelo aluno, permitindo que o mesmo escolha e 

consulte, de forma autônoma, as informações que julgue importantes para a resolução do 

problema.  

 

Segunda Elaboração – Piloto II 

 

Após as devidas reformulações, a tarefa estruturada em teste foi desenvolvida junto 

a alunos do sexto período de um curso de Licenciatura em Matemática. A atividade foi 

realizada no horário de aula do professor-pesquisador e ocorreu no laboratório de 
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informática da instituição. Participaram dessa atividade, quatorze alunos divididos em 

duplas, dispondo de 100 minutos para a realização da tarefa. 

Das observações feitas durante a realização da atividade, pode-se perceber uma 

preocupação dos alunos em solucionar o problema. No entanto, alguns se limitaram a 

rascunhar possibilidades de solução na folha que foi entregue para esse fim, não utilizando 

as potencialidades presentes na tarefa estruturada de forma dinâmica.  

Chamou a atenção a postura de dois alunos que, apesar de demonstrarem interesse 

na resolução do problema não exploraram efetivamente a tarefa estruturada. Esse caso 

pode evidenciar uma situação que esteja perpassando todo o processo de formação dos 

alunos: a de que eles não estão sendo estimulados a refletir e explorar, autonomamente, as 

situações que lhes são apresentadas. Nesse caso, acredita-se que a inserção de atividades 

que estimulem os alunos à exploração dos recursos interativos que a informática oferece, 

pode ajudar a prepará-los para a realização da atividade. 

Outro problema destacado foi a falta de hábito de leitura das instruções e 

informações antes da realização de atividades. Alguns alunos, durante a atividade, 

chamaram o professor, fazendo perguntas cujas respostas estavam presentes ao longo da 

atividade. Percebemos, nesse caso, que o foco dos alunos era apenas na resolução, e não 

nos processos necessários à resolução do problema. 

Polya (1995) discute exatamente essa situação, destacando que o estudante deve 

desenvolver um trabalho autônomo, sempre que possível. O papel do professor é o de 

fornecer elementos, pistas, de modo que o aluno explore, indague, buscando uma solução. 

Pretendemos que as tarefas estruturadas possam fornecer um ambiente dinâmico, na 

tentativa de fornecer os subsídios necessários à resolução do problema sem, no entanto, 

apresentar a solução. 

Percebemos, ainda, que a utilização de construções dinâmicas não foi explorada 

devidamente pelos alunos devido, talvez, à falta de contato com esse tipo de construção 

que utiliza o computador e estimula a interação do usuário. 

 

Primeiras Considerações e Problemas em aberto: 

 

 De uma forma geral foi possível perceber que a atividade desenvolvida, apesar dos 

problemas destacados, incentivou os alunos a explorarem as propostas de ajuda, presentes 

na tarefa estruturada.  
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 Entretanto, como algumas construções permitiam que os alunos visualizassem a 

resposta por experimentação, eles não resolveram o problema através do Cálculo 

Diferencial.  

  Modificações devem ser feitas de forma a permitir que os alunos se sintam 

estimulados a não apenas explorar dinamicamente as tarefas, mas avançar na utilização dos 

recursos do Cálculo para testar as conjecturas levantadas e desenvolver elementos teóricos 

para a argumentação e sistematização de idéias. 

 É preciso criar mecanismos que incentivem os alunos a explorarem as 

potencialidades de interação da tarefa estruturada. Há necessidade, também, por outro lado, 

que não apenas a tarefa estruturada piloto, mas as outras a serem elaboradas sejam 

enriquecidas, permitindo um melhor acompanhamento dos caminhos percorridos pelo 

aluno e que as ajudas criadas sejam mais facilmente associadas ao problema apresentado, 

de modo que o aluno possa vir a estabelecer ou reconstruir as conexões entre os vários 

conceitos matemáticos envolvidos. 

 Uma primeira reflexão, relacionada à realização dos dois pilotos, aponta que, até a 

formatação final do conjunto de tarefas estruturadas em um ambiente de geometria 

dinâmica, para o estudo auto-regulado de problemas de otimização, muitos caminhos 

necessitam ser trilhados. 
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