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RESUMO 

Este trabalho descreve uma investigação sobre o uso do software SuperLogo por 

um grupo de professores da Educação Básica de escolas públicas do Estado de 
São Paulo, especificamente no sentido de compreender de que maneira os 

mesmos, em atividade sobre problemas matemáticos, adquirem fluência no uso 
da interface, pensam as questões matemáticas a partir do emprego da tecnologia 
digital, bem como desenvolvem/exploram temas matemáticos na perspectiva do 

artefato computacional. O quadro teórico do estudo teve por referência a Teoria 
das Situações Didáticas, o construto seres-humanos-com-mídias e a teoria do 
ciclo (uso de tecnologias para ensinar e aprender Matemática). A pesquisa teve 

caráter qualitativo, e as análises foram realizadas sob o ponto de vista da análise 
de conteúdo, empregando quatro sessões, realizadas em laboratório de 

informática de uma escola pública, e tendo por instrumentos de coleta de dados 
entrevistas informais, um questionário, uma sequência de atividades realizadas 
com suporte tecnológico não digital (lápis e papel) e uma sequência didática por 

meio de problemas que deveriam ser resolvidos no âmbito do SuperLogo. Os 
resultados indicam que os professores puderam ampliar as conexões entre o 

conhecimento matemático de que dispunham e o desenvolvimento de fluência em 
relação à interface, bem como passaram a expressar pensamentos que 
indicavam a conexão de seus conhecimentos com o uso do software, o que os 

levou a cogitar no emprego de tais recursos com seus grupos de estudantes, no 
desenvolvimento de temas matemáticos. 

Palavras-chave: SuperLogo, tecnologias digitais, ensino de Matemática, teoria 

das situações didáticas, teoria do ciclo 



MARCELINO, Silvio de Brito. 2014. Adquirir fluência e pensar Matemática 

com tecnologias: uma abordagem com o SuperLogo. Dissertação (Mestrado 

Acadêmico em Educação Matemática). São Paulo: Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo: Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação 

Matemática (Orientador: Professor Doutor Gerson Pastre de Oliveira). 

ABSTRACT 

This paper describes an investigation into the use of software SuperLogo by a 
group of teachers of basic education in public schools of the State of São Paulo, 

specifically in order to understand how these teachers in activity on mathematical 
problems, acquire fluency in the use of interface, think math questions from the 

use of digital technology as well as develop / explore mathematical topics from the 
perspective of computational artifact. The theoretical framework of the study had 
by reference the Theory of Didactical Situations, the humans-with-media construct 

and cycle theory (use of technologies for teaching and learning mathematics). The 
research had qualitative approach, and analyzes were carried out from the point of 

view of content analysis, employing four sessions, held in a computer lab at a 
public school, and having by instruments for data collecting informal interviews, a 
questionnaire, a sequence of activities supported by non-digital technology  (pencil 

and paper) and a didactical sequence built with problems that should be solved 
with the SuperLogo software. The results indicate that teachers could expand 

connections between mathematical knowledge available to them and the 
development of fluency in relation to the interface, and began to express thoughts 
that indicated the connection of their knowledge with the use of software, which 

led them to considerate the use of such resources with their student groups in the 
development of mathematical topics. 

Keywords: Logo programming language, digital technologies, mathematics 

teaching, Theory of Didactical Situations, cycle theory 
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INTRODUÇÃO 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2001) preconizam, em vários 

pontos, que o aluno deve ser protagonista na construção de sua aprendizagem, 

enquanto cabe ao professor, nesta perspectiva, um papel distinto daquele 

desempenhado em um contexto de mera reprodução, que é o de facilitador e 

mediador da aprendizagem. Esta ideia vem ao encontro da proposta desta 

pesquisa, que pretende criar situações didáticas cuja compreensão e posterior 

uso, em um contexto de estratégias coerentes com os temas matemáticos a 

serem ensinados, tendem a transformar o professor em um organizador da 

aprendizagem, ou seja, como uma figura docente que organiza e realiza uma 

lógica de trabalho centrada no trabalho investigativo do aluno, que se engaja de 

forma mais comprometida e autônoma no processo de construção de seus 

conhecimentos. Em relação a esta tarefa docente, 

[...] para desempenhá-la, além de conhecer as condições socioculturais, 

expectativas e competências cognitivas dos alunos, [o professor] precisará 

escolher os problemas e alimentar o processo de resolução que surgirem, 

sempre tendo em vista os objetivos a que se propõe (BRASIL, 2001, p.38). 

Justamente, neste aspecto, o professor, como mediador, organizador e, de 

certo modo, facilitador da aprendizagem, 

[...] não é mais aquele que expõe todo o conteúdo aos alunos, mas aquele 

que fornece as informações necessárias que o aluno não tem condições 

de obter sozinho. Nessa função, faz explanações, oferece materiais, 

textos, etc. (BRASIL, 2001, p. 38). 

Do ponto de vista da gestão de seu trabalho com os grupos de alunos sob 

sua responsabilidade, o professor, mediando de forma crítica e reflexiva as 

relações de sala de aula relativa à aprendizagem, analisa, compara, questiona, 

orienta, contesta e intervém no desenvolvimento cognitivo do aluno, quando 

necessário, em momentos coerentes, de tal forma a não antecipar para si um 
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trabalho que, em toda a medida, deve ser desenvolvido pelo sujeito que aprende. 

Desta forma, 

[...] nesse papel, o professor é responsável por arrolar os procedimentos 

empregados e as diferenças encontradas, promover debates sobre 

resultados e métodos, orientar as reformulações e valorizar as soluções 

mais adequadas. (BRASIL, 2001, p.38) 

 Esta tarefa não diminui o papel do professor, que continua fundamental na 

aprendizagem do aluno. Não há como falar de quaisquer interações que 

necessitem de uma mediação estratégica, planejada, coerente e, sobretudo, 

experiente, no que toca ao conhecimento matemático subjacente, no âmbito da 

escola, sem arrolar figuras docentes. O que se espera, entretanto, é que o 

professor, no lugar de entregar receitas prontas, valorize o trabalho do aluno na 

aquisição de seus patrimônios cognitivos. Mais que isso, que auxilie o estudante a 

ver também, na Matemática, instrumentos e interfaces para compreensão do 

mundo à sua volta, percebendo-a a partir de temas que estimulam o interesse, a 

curiosidade, o espírito de investigação e desenvolvimento da capacidade para 

resolver problemas (BRASIL, 2001). 

Como, entretanto, encaminhar semelhantes procedimentos? O documento 

supramencionado, de igual forma, apresenta possibilidades relativas à utilização 

de recursos tecnológicos, entendendo que os mesmos podem, de alguma 

maneira, produzir significativas contribuições para o processo de ensino, mais 

especificamente em relação à Matemática. Segundo o mesmo documento (Brasil, 

2001), o uso de computadores nas aulas de Matemática pode oferecer 

oportunidades para a produção de experiências educacionais significativas com 

várias finalidades, quer como elementos de memória e organização de potenciais 

informações, quer como interface mediadora de estratégias baseadas em 

experimentações e visualizações dinâmicas (Oliveira, 2014). Neste aspecto, 

determinadas mídias podem funcionar 

Como meio para desenvolver autonomia pelo uso de softwares que 

possibilitem pensar, refletir e criar soluções. Como ferramenta para realizar 

determinadas atividades. Como aliado ao desenvolvimento cognitivo do 

aluno se adaptando aos diferentes ritmos de aprendizagens. (BRASIL, 

2001, p.44). 
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 Entendendo o professor como o animador da inteligência coletiva formada 

por seus grupos de alunos (Lévy, 1993), não é difícil perceber a importância deste 

profissional no processo de ensino e, da perspectiva do uso de tecnologias em 

aulas de Matemática, a relevância de que o docente adquira um domínio 

consistente sobre ferramentas, artefatos, dispositivos e interfaces que poderá 

agregar às suas estratégias didáticas (Oliveira, 2014). 

 É também deste ponto de vista que Borba e Villarreal (2005) asseveram 

que o conhecimento matemático na contemporaneidade é produzido 

essencialmente por um coletivo de seres-humanos-com-mídias, justamente no 

sentido de uma integração das pessoas que pensam com tecnologias e de certo 

“condicionamento tecnológico” – determinadas tarefas, atividades, construções e 

produções até podem ser feitos sem o emprego de mídias, mas sequer faz 

sentido pensar em realizá-las de outro modo que não com o uso de elementos 

tecnológicos (Lévy, 1993). Esta compreensão é fundamental para o trabalho 

docente, uma vez que as tecnologias, no âmbito dos fazeres humanos, tendem a 

reorganizar o pensamento (Tikhomirov, 1981). A propósito disto, esta 

reorganização, de alguma forma, atua na sociedade na qual convivem os 

estudantes. Se não se pode dizer que os alunos de hoje em dia dominam 

tecnologias da inteligência de maneira mais versátil que as gerações anteriores 

apenas por que as usam mais intensivamente, também não se pode ignorar que a 

maneira de pensar destes mesmos alunos sofre influência decisiva das mídias.  

 Assim, aproximar a lógica de pensar com e fazer com tecnologias na 

escola pode auxiliar o professor, no âmbito de uma estratégia pedagógica, a 

compreender melhor seus estudantes, permitindo, entre outras possibilidades, 

explorar ambientes dinâmicos, visualizações e experimentações diversificadas. É 

neste sentido, o da interferência na forma de pensar dos indivíduos, que Kenski 

(2009) entende a presença de ferramentas tecnológicas em contextos 

educacionais, superando o estatuto de meros suportes, ao promoverem a 

existência de novas mediações entre os elementos do sistema didático – o 

professor, o aluno e o saber. 

  A dimensão pretendida para o uso de tecnologias em aulas de 

Matemática, do ponto de vista deste trabalho, é a da mediação. Evidentemente, 

não são as tecnologias as protagonistas do processo de ensino, mas as pessoas. 
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Desta forma, não se poderá eleger uma tecnologia como melhor, de forma 

absoluta. Pensar com tecnologias, na visão de Oliveira (2014), compreende, 

também, refletir sobre a pertinência do uso de esta ou aquela mídia, conforme 

aquilo que se deseja ensinar. Isto não permite descartar nenhum tipo de artefato, 

mesmo aqueles vistos como “tradicionais”. Para este autor, que concorda com 

Borba e Villarreal (2005) a respeito da condição de produção do conhecimento 

desde um coletivo de seres-humanos-com-mídias, a relevância da escolha das 

mídias corretas por pessoas é máxima, o que indica o papel central do elemento 

humano nesta proposta.  

 Ao mesmo tempo, é preciso admitir que certas perspectivas somente se 

confirmam quando se fala em aprender matemática, a partir da associação 

daquele que aprende com alguma tecnologia que lhe suporte ou lhe assessore o 

pensamento. O dinamismo na observação do comportamento de uma função 

dados diferentes (e muitos) coeficientes, por exemplo, ou a observação da 

manutenção das propriedades de uma construção geométrica em dadas 

condições é bastante difícil sem o uso de softwares específicos (Oliveira, 2014). 

Claro que lápis e papel também representam tecnologias, assim como réguas, 

transferidores, compassos, esquadros e outros instrumentos equivalentes. É 

deste ponto de vista a argumentação de Bittar: 

Porque usar computador e não papel e lápis?  É para motivar os alunos, 

para cumprir uma exigência da escola ou para tratar de forma diferente 

(talvez mais adequada) certos conteúdos? Qual o ganho (em termos de 

aprendizagem) obtido com a introdução do computador? (BITTAR, 2000, 

p.92). 

 Assim, considera-se legítima, nesta pesquisa, a proposição da autora 

supramencionada: dada a estratégia didática, as tecnologias serão selecionadas, 

e não o contrário – não são as tecnologias, portanto, que determinam as 

estratégias (Oliveira, 2014). 

 Ao mesmo tempo, é preciso considerar que a adoção das tecnologias 

adequadas à estratégia pensada pelo docente implica no domínio, por parte dele, 

do funcionamento das mesmas, até para que fornecer elementos para que os 

estudantes sob sua tutela possam agregar esta dimensão, a de saber trabalhar 

com as mídias adequadas, às construções de conhecimento que efetuam. Assim, 
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Oliveira (2014) indica que são quatro as etapas principais para o professor 

emprega determinadas tecnologias no âmbito de suas estratégias didáticas: 

adquirir fluência nas tecnologias, pensar com elas, elaborar temas com base nas 

tecnologias e criar estratégias didáticas a partir do conhecimento da lógica das 

mídias eleitas para seu trabalho. Estas quatro etapas são fundamentais na 

formação de professores que usam tecnologias em aulas de Matemática e 

permeiam as análises e cogitações provenientes desta investigação. 

 De forma a compreender estes pressupostos, esta investigação propôs o 

trabalho com três professores de Matemática dos níveis de ensino Fundamental e 

Médio da rede pública do estado de São Paulo, que empregaram o software 

SuperLogo em oficinas didáticas gratuitas, realizadas na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, no âmbito do projeto “Tecnologias de Informação e 

Comunicação na Educação Matemática: uma abordagem por meio de oficinas 

didáticas”, financiado pelo CNPq (Processo número 401390/2010-1).  

 As oficinas analisadas nesta investigação tiveram como temas a 

construção de polígonos regulares e relações métricas e trigonométricas no 

triângulo retângulo com o uso do software SuperLogo. As problematizações às 

quais os professores participantes das oficinas foram submetidos seguiram a 

lógica da Teoria das Situações Didáticas (Brousseau, 1986), bem como todo o 

trabalho didático consequente. Desta forma, a questão norteadora desta pesquisa 

pode ser enunciada como “de que maneira professores de Matemática que 

lecionam nos níveis de ensino Fundamental e Médio de escolas públicas 

podem utilizar o software SuperLogo em conjunto com seus conhecimentos 

de Geometria, a partir de uma perspectiva teórica que implique em adquirir 

fluência, pensar e elaborar temas com as tecnologias?”2.  

 Para dar conta de semelhante questionamento, este trabalho empregou a 

seguinte estrutura: 

 Capítulo Um: traz as reflexões teóricas relativas à teoria do ciclo, 

desenvolvida por Oliveira (2014), cujos apontamentos são essenciais às 

análises; 

                                                 
2
 A questão de pesquisa é amplamente inspirada na teoria do ciclo, elaborada por Oliveira (2014), 

e mais adiante explicitada, e não contempla a última fase da mesma, “elaborar estratégias com a 

tecnologia”. Isto ocorre em razão do alcance do estudo, que não permite avançar até esta etapa. 
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 Capítulo Dois: alinha os elementos teóricos referentes à Teoria das 

Situações Didáticas (Brousseau, 1986), também importante fonte de 

correlações para as análises; 

 Capítulo Três: refere-se ao SuperLogo, sua lógica de construção e 

funcionamento, bem como suas bases teóricas construcionistas e a relação 

do software com a teoria do ciclo; 

 Capítulo Quatro: traz o levantamento bibliográfico, que se ocupou de 

trabalhos referentes ao uso de implementações da linguagem Logo em 

propostas investigativas na Educação Matemática e de usos específicos da 

Teoria das Situações Didáticas na construção e análise de atividades 

investigativas; 

 Capítulo Cinco: traz a abordagem metodológica empregada nesta 

investigação, cujo delineamento tem caráter qualitativo, na modalidade de 

análise de conteúdo. Além disso, instrumentos e sujeitos são descritos; 

  Capítulo Seis: concentra as análises referentes às atividades de pesquisa 

e seus respectivos instrumentos, em correlação com as teorias 

empregadas. 

 A última parte, que precede as referências e anexos, contém as 

considerações finais e recomendações. Desta forma organizado, então, este 

trabalho procura, nas páginas seguintes, em alguma medida, dar conta do 

questionamento e do problema até aqui explicitado. 
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CAPÍTULO UM 

 

 

 

Tecnologias digitais e construção do conhecimento matemático: a teoria do 

ciclo 

 

 Nesta pesquisa, o emprego de elementos mediadores na prática dos 

professores mereceu especial atenção. Neste aspecto, especificamente, segundo 

Ponte, Oliveira e Varandas (2000), as tecnologias de informação e comunicação 

podem apresentar um importante impacto no ensino de disciplinas como a 

Matemática. Os autores afirmam que o uso destes recursos pode  

Relativizar o cálculo e a manipulação simbólica; 

Reforçar a importância da linguagem gráfica e novas formas de 

representação;  

Facilitar uma ênfase por parte do professor nas capacidades de ordem 

superior; 

Valorizar as possibilidades de realização, na sala de aula, de projetos e 

atividades de modelação, exploração e investigação (PONTE, OLIVEIRA E 

VARANDAS, 2000, p. 2). 

 A demanda por apropriação, tanto de professores como alunos, da lógica 

relativa aos instrumentos mediadores no processo de ensino, por um lado, e de 

aprendizagem, por outro, reflete uma tendência da sociedade contemporânea, 

com ampla disponibilidade de artefatos de natureza tecnológica. De outro modo, 

pode-se dizer que o cenário cultural e social da humanidade contemporânea 

encaminha para a convergência entre mídias e pessoas que usam mídias 

(Oliveira, 2014). Este processo, aliás, tem raízes nas apropriações realizadas 

pelas pessoas em relações a mídias que hoje são consideradas “antigas” ou 

“tradicionais”. Em sua pesquisa, Oliveira (2014) menciona as descrições de Lévy 
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(1993), o qual afirma que as tecnologias, nesta perspectiva, incluem três tempos 

primordiais: a oralidade primária, a escrita e a informática.  

 Lévy (1993) indica a modificação das condições da memória humana, em 

seus âmbitos individual e social, ao mencionar as transições feitas sobre a 

oralidade, de primária para secundária, em função da escrita, que alterou o 

estatuto da palavra e sua repercussão na sociedade. Assim, Oliveira (2014) 

destaca que, anteriormente à expansão da escrita, no âmbito da oralidade, 

confundia-se inteligência e memória, consagrando a transmissão verbal dos 

saberes. A escrita, entretanto, de certa forma, foi a instância fundadora de 

importantes diferenciações neste sentido. Segundo Lévy: 

(...) a memória separa-se do sujeito ou da comunidade tomada 

como um todo. O saber está lá, disponível, estocado, consutável, 

comparável. Esse tipo de memória objetiva, morta, impessoal, 

favorece uma preocupação (...) [com] uma verdade independente 

dos sujeitos que a comunicam. A objetivação da memória separa o 

conhecimento da identidade pessoal ou coletiva (1993, p. 95). 

 Tratam-se, portanto, daquilo que o autor francês chama de tecnologias da 

inteligência, as quais, na concepção de Franco (apud Oliveira, 2014) são 

pensadas, em certos aspectos, como revolucionárias. Segundo o autor, para 

serem revolucionárias, as tecnologias não necessitam ter uma determinada 

forma, pertencerem a certa época ou terem um suporte desta ou daquela forma. A 

revolução está, justamente, em quanto estas tecnologias “alteram as relações das 

pessoas entre si, das pessoas com as outras tecnologias, das pessoas com as 

instituições, das pessoas com a cultura na qual estão imersas” (OLIVEIRA, 2014, 

p.5).  O que deve ser percebido é como o modo de vida das pessoas pode ser 

influenciado: 

A evolução tecnológica não se restringe aos novos usos de 

determinados equipamentos e produtos. Ela altera 

comportamentos. A ampliação e a banalização do uso de 

determinada tecnologia impõem-se à cultura existente e 

transformam não apenas o comportamento individual, mas o de 

todo o grupo social. A descoberta da roda, por exemplo, 

transformou radicalmente as formas de deslocamento entre os 

grupos (KENSKI, 2003, p. 21). 
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 Nos suportes mais distintos, segundo Oliveira (2014), a escrita, como 

tecnologia, não fez terminar a oralidade, mas a redefiniu. Assim, as chamadas 

“novas tecnologias” não chegam necessariamente para substituir, mas podem 

concorrer para redefinir as tecnologias anteriores.  

 A importância destas reflexões, no âmbito deste trabalho, consiste na 

percepção de que a atividade do professor de Matemática sempre se fez a partir 

de alguma mediação de caráter tecnológico/midiático, quer sob o domínio da 

oralidade, da escrita ou da informática (Oliveira, 2014; Borba e Penteado, 2003).  

 Justamente neste aspecto é que Oliveira (2014) argumenta que é fator da 

maior importância o pensar na formação do professor de Matemática 

considerando as possibilidades abertas pelas tecnologias, digitais ou 

„tradicionais‟, o que influenciará decisivamente no processo de aprendizagem dos 

estudantes.  

 De acordo com o autor, introduzir um novo elemento mediador no processo 

de ensino conduz à consideração de complexidades inéditas para o professor até 

aquele momento. Em relação às tecnologias digitais, há aspectos ligados ao 

emprego da ferramenta selecionada e de seus dispositivos, ainda que, 

inicialmente, em relação ao efeito direto desta utilização. Assim, argumenta 

Oliveira (2014, p. 6): 

Isto pode ser feito, mesmo que não idealmente, sem maiores 

preocupações com a Matemática que se quer ensinar – ainda que 

os produtos da ação dos sujeitos sejam, em última análise, 

representações de objetos matemáticos. Dominar ferramentas 

inerentes à interface é condição para usá-la com fluência, de modo 

que, a partir daí, a tecnologia associada possa se transformar em 

extensão da memória, do pensamento, de procedimentos de 

construção e de conjectura – ou seja, aprender a usar, de maneira 

fluente, o dispositivo, o software, o artefato.  

 Adquirir fluência em relação à tecnologia a ser empregada representa, para 

o professor, a primeira fase de um processo de uso das mídias em sala de aula 

que é, por sua vez, dividido em duas etapas relacionadas. Na primeira, ocorre a 

exploração dos elementos da interface. A ideia aqui é adquirir desenvoltura nos 

instrumentos existentes, os quais podem permitir encaminhar construção do que 

se deseja (gráficos, expressões, etc.). Dominar as interfaces sempre foi 

importante, seja em relação à oralidade, à escrita ou às mídias digitais (Lévy, 
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1993; Oliveira, 2014). A segunda etapa, também bastante relevante, destina-se à 

apropriação da lógica da interface em uso, destinada à compreensão, que vai 

além daquela adquirida na etapa anterior, de como a tecnologia utilizada trabalha 

com o aspecto matemático, “ou seja, como se dá a integração entre o 

conhecimento matemático, fundamental para a resolução de um problema, e a 

expressão desta resolução sob o ponto de vista da forma como a interface opera” 

(OLIVEIRA, 2014, p.6).  

 Por meio desta perspectiva, torna-se possível compreender como um 

determinado software permite a intervenção do usuário sob o ponto de vista 

matemático, se por meio de comandos escritos ou ações de dispositivos como o 

mouse, por exemplo. Outra diferença é indicada por Oliveira (2014b), 

mencionando, como exemplo, as diferenças entre as interfaces de programas 

como o SuperLogo e o GeoGebra: enquanto que, no primeiro, explorar e adquirir 

conhecimentos prévios sobre as propriedades matemáticas é fundamental para 

qualquer intervenção organizada (construir um triângulo equilátero de lados n, por 

exemplo), no segundo esta compreensão pode surgir posteriormente, se 

organizada neste sentido. Lógicas, portanto, bastante distintas. 

 Entretanto, desenvolver fluência no uso de recursos computacionais não é 

tudo, uma vez que não garante o aprendizado de qualquer conceito matemático, 

que é um trabalho do sujeito que aprende, lançando mão dos recursos à sua 

disposição, no âmbito de conjecturas e investigações que surgem de suas 

reflexões em um processo didático, por exemplo. Assim, a estratégia do professor 

também é relevante e pode ser facilitadora, tanto quanto a tecnologia empregada, 

uma vez que um trabalho didático envolvendo estes recursos pode proporcionar 

ao estudante o desenvolvimento de outras fluências: 

Desenvolver fluência equivale a saber usar com desenvoltura, de 

modo que este aspecto seja aliado de outra fluência, de caráter 

mental, que permite, por sua vez, ao sujeito, avançar na 

reorganização dos conhecimentos no âmbito do próprio processo 

que o leva a tomar o problema proposto como seu e investigar, em 

dialéticas e movimentos cada vez mais refinados, até formar uma 

proposição sua, que tenha o status de solução, resposta 

(OLIVEIRA, 2014, p.7). 

 Vai, também, neste sentido, a correlação vista por muitos autores, que 

afirmam que a aprendizagem matemática está fortemente relacionada com a 
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construção de competências para o uso de tecnologias de comunicação e de 

informação (Skovsmose, 2007). Um processo, aliás, que não é inédito, como 

afirma Oliveira (2014), ao indicar que, em outro momento histórico, as demandas 

sociais impuseram a necessidade de fluência em leitura, competência esta 

relacionada à tecnologia emergente à época – o livro.  

 A fluência tecnológica remete, claro, ao uso intensivo do computador no 

processo de ensino e no processo de aprendizagem em Matemática, mas não 

como substituto do trabalho intelectual das pessoas (professores e alunos), nem 

como suplementar em relação à atividade mental humana, ou seja, por exemplo, 

entender que os computadores e tecnologias associadas servem apenas para 

processar mais dados e de forma mais rápida.  

 Ao rejeitar estas duas perspectivas, Tikhomirov (1981) indica a tecnologia 

como reorganizadora da maneira de pensar das pessoas. Segundo o autor russo, 

as interfaces computacionais estabeleceram um modo novo de mediação. Desta 

maneira, o computador surge como ferramenta importante da atividade intelectual 

humana. Esta nova atividade exige outra forma de perceber a relação com os 

dispositivos computacionais na contemporaneidade: não mais somente 

mediadores, os artefatos surgem como parte integrante das construções 

cognitivas, não sendo possível separar os seres humanos das tecnologias com as 

quais “fazem” matemática. Neste sentido, Borba e Villarreal (2005) concebem o 

constructo teórico seres-humanos-com-mídias, para explicar esta nova concepção 

da construção do conhecimento, fruto da integração entre a atividade intelectual 

das pessoas e as ferramentas de natureza midiática, como entidades 

indissociáveis. 

 A construção teórica dos autores supramencionados de certa forma 

permite compreender as próximas fases indicadas por Oliveira (2014), em relação 

ao uso da tecnologia por pessoas que ensinam e aprendem Matemática. De fato, 

quando se adquire fluência em determinada interface, a tecnologia 

correspondente começa a compor o cotidiano dos seres humanos, viabilizando 

distintas possibilidades e a própria reorganização do pensamento, da forma como 

indica Tikhomirov (1981). 

 A fase seguinte, segundo Oliveira (2014), indica que alunos e professores 

passem a subsidiar o pensamento com elementos associados à tecnologia 

apropriada. As pessoas passam a investigar, conjecturar e experimentar 
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construções do saber a partir do uso da interface, procurando resolver problemas 

sob um novo enfoque, com uso intensivo das mídias correlatas e em 

colaboração/cooperação com os demais. 

 A terceira fase da proposta teórica aqui tratada diz respeito ao pressuposto 

de que é possível explorar e desenvolver temas matemáticos a partir do uso 

integrado de tecnologias em relação às pessoas, ou seja, não apenas 

correlacionar o uso de artefatos digitais com questões rotineiras ou comuns, mas 

a exploração de problemas não rotineiros em um contexto de integração de 

pessoas-com-interfaces. Aqui, em termos matemáticos, as pessoas podem ser 

capazes de visualizar as conjecturas de maneira reflexiva, discutindo e propondo 

respostas a problemas cada vez mais complexos (English e Sriraman, 2010; 

Oliveira, 2014; Borba e Villarreal, 2005). De fato, 

Ao manipular uma construção geométrica a partir de um ponto ou 

de distintos valores numéricos, professores e estudantes podem 

alicerçar argumentações sobre condições de existência, 

generalizações, demonstrações e provas, por exemplo. 

Evidentemente, será este pensar integrado aqui referido, sob sua 

responsabilidade, que promoverá este processo, que, por sua vez, 

culminará em uma demonstração, por exemplo. O que se quer dizer 

é que pessoas demonstram, usam o conhecimento matemático, 

expressam seu pensamento com as tecnologias disponíveis. Desta 

maneira, pode ser possível desenvolver, em relação à Matemática, 

outras formas de pensar e conjecturar. (OLIVEIRA, 2014).  

 Há uma última fase nesta teoria: elaborar estratégias didáticas com o uso 

de determinada tecnologia. Neste ponto de desenvolvimento do trabalho com 

tecnologias, o professor, em particular, planeja suas aulas a partir das 

possibilidades das pessoas que trabalham com as mídias sobre as quais se 

desenvolveu fluência, se aprendeu a pensar com e, também, se fomentou um 

processo de elaboração e uso de temas matemáticos. Professores e estudantes, 

pensando com as mídias, desenvolvem e aprofundam percursos investigativos, 

superam o uso do tema nos problemas específico, explorando diferentes 

contextos. E, em relação a novos saberes e/ou outras tecnologias, o processo 

pode repetir-se, ciclicamente, como menciona o autor da proposta teórica aqui 

mencionada: 

(...) As etapas da trajetória aqui descrita são complementares e 

compõem um ciclo. A partir do momento em que se julga (ou se 
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aposta, no mínimo) que uma dada tecnologia pode ser adequada 

para o trabalho didático com certo conteúdo matemático, aprende-

se sobre ela, a pensar com ela, a explorar e desenvolver a partir 

dela e a elaborar estratégias didáticas das quais ela faça parte. 

Esta trajetória se repete, em níveis mais elevados de uso e 

compreensão, sempre que temas ou problemas mais complexos 

são explorados. (OLIVEIRA, 2014, p.11).  

Figura 1-Ciclo do uso de tecnologias 

 

Fonte: Oliveira, 2014, p. 12  

  

No percurso investigativo realizado por professores e descrito neste 

trabalho, a teoria do ciclo, aqui apresentada, subsidia a análise no sentido de 

entender como um grupo de professores de Matemática da Escola Básica 

desenvolve e emprega conjecturas para resolução de problemas a partir do 

emprego dos recursos do software SuperLogo. Em função disto, torna-se possível 
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descrever em que fase, predominantemente, determinado sujeito se encontra, à 

medida que se observa e interpreta, à luz da teoria, de maneira ocorre o processo 

de integração do mesmo com as mídias. Para atingir esta compreensão, ainda foi 

necessário empregar uma teoria didática, antes mesmo de indicar as referências 

relativas ao software SuperLogo. Este é o conteúdo do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO DOIS 

 

 

 

Teoria das Situações Didáticas 

 

A Teoria das Situações Didáticas (TSD) é um significativo referencial para 

a Educação Matemática, pois enfatiza a importância das noções mobilizadas pelo 

aluno na construção dos seus conhecimentos matemáticos, como também o 

trabalho do professor, o qual se alicerça na criação de condições para que o 

aluno se aproprie dos conteúdos matemáticos. 

Brousseau (2008, p. 19) define uma situação como “um modelo de 

interação de um sujeito com um meio específico que determina certo 

conhecimento, como o recurso de que o sujeito dispõe para alcançar ou 

conservar, nesse meio, um estado favorável”. A partir deste conceito, pode-se 

dizer que uma situação didática poderia ser usada no trabalho de modelagem de 

processos de ensino, de forma a construir o conhecimento sobre determinados 

conceitos matemáticos. É neste sentido que afirma Brousseau (apud 

ALMOULOUD, 2007, p.31), 

Um processo de aprendizagem pode ser caracterizado de modo 

geral (se não determinado) por um conjunto de situações 

identificáveis (naturais ou didáticas) reprodutíveis, conduzindo 

frequentemente à modificação de um conjunto de comportamentos 

de alunos, modificação característica da aquisição de um 

determinado conjunto de conhecimentos  

O elemento central da TSD é a situação didática, na qual se pode identificar 

trocas (interações) entre o saber, o professor e o aluno, o que ocorre 

especificamente em situações de ensino planejadas pelo professor (Figura 1). 
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Figura 2 – Triângulo didático 

 
Fonte: ALMOULOUD, 2007, p. 32 

 

 De fato, o conhecimento a ser construído emerge das respostas dos 

aprendizes aos problemas constituintes da situação, ou seja, a exemplo da teoria 

de Piaget, o sujeito transita pela situação e aprende pela adaptação ao milieu, 

meio no qual os alunos dispõem de elementos materiais e teóricos, 

intencionalmente instituído de forma antagônica. O milieu é, então, um ambiente 

permeado por dificuldades, desequilíbrios e contradições, em relação ao estado 

atual de conhecimentos de um dado grupo (ou de uma pessoa).  

O fato de o milieu surgir como antagonista deve ser incentivado, de modo 

que possa surgir uma superação, um acréscimo desde o conhecimento 

estruturado no sujeito, que ocorre como resposta ao desequilíbrio cognitivo. O 

professor engendra as situações, sem revelar sua intencionalidade. Desta forma, 

o docente planeja e organiza sua estratégia levando em conta bons problemas, 

aqueles cuja pesquisa e resolução são passíveis de auxiliar na constituição das 

aprendizagens matemáticas pretendidas, a partir do que Brousseau (1986) define 

como situações fundamentais, aquelas cujas respostas especificam, em última 

análise, o conhecimento a ser adquirido. Desta forma, uma situação didática seria  

O conjunto de relações estabelecidas explicitamente e/ou 

implicitamente entre um aluno ou grupo de alunos, certo milieu 

(contendo eventualmente instrumentos ou objetos) e um sistema 

educativo (o professor) para que esses alunos adquiram um saber 

constituído ou em constituição (BROUSSEAU apud ALMOULOUD, 

2007, p. 33). 

 Do ponto de vista da TSD, a construção do conhecimento se dá, então, em 

um contexto específico, cujos componentes materiais podem ser, por exemplo, os 
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elementos de um jogo ou os componentes de um problema; as regras de 

interação com o meio também são relevantes. Ao jogar ou agir em relação a dado 

problema, ou seja, ao interagir com o milieu, é que a aprendizagem será 

estruturada (Brousseau, 2008, p. 22). 

 Espera-se, desta forma, que a aprendizagem ocorra mediante a evolução 

do estudante em relação à situação. A expectativa é que o aprendizado se dê a 

partir das retroações do milieu, ou seja, é a ação investigativa dos sujeitos em 

relação aos problemas propostos que deve proporcionar as descobertas, cuja 

validade é inteiramente justificada pela lógica interna da situação, independente 

das intervenções do professor durante o processo.  

Em uma situação didática, pode-se destacar o que Brousseau (1986) chama de  

situação adidática, na qual o aluno não sabe da intenção de ensinar do professor. 

Isto não significa que o docente não tenha planejado e engendrado a  situação, 

com a intenção de estabelecer condições favoráveis para a construção do 

conhecimento.  

 Além disso, Brousseau (apud ALMOULOUD, 2007, p.33) aponta algumas 

características da situação didática, como destacado por Oliveira e Araújo (2010): 

 O problema matemático é escolhido de modo que possa fazer o aluno 

agir, falar, refletir e evoluir por iniciativa própria. Aqui, de acordo com 

Freitas (2008), o aluno trabalha de forma independente, sem 

intervenções docentes em relação ao conteúdo matemático trabalhado; 

 Ao aprender, o aluno não o faz porque quer o professor ou a insti tuição 

de ensino, mas por razões inteiramente justificáveis pela lógica interna 

da situação, sem apelo, portanto, a razões didáticas; 

 O professor trabalha como mediador, de forma a criar condições para 

que o estudante seja o ator principal no processo de construção do 

conhecimento proposto pela atividade. 

O aluno ganha autonomia, a medida que não busca solucionar o problema 

problema simplesmente para responder ao professor, mas com a intenção de 

prover uma resposta para a situação em foco, assumindo, assim, para si, a 

responsabilidade pela atividade matemática sobre a qual se debruça. Desta 

forma, é certo dizer que em tais situações, o professor propõe situações para que 
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o estudante as aceite, de maneira que possa agir, falar, refletir e progredir 

autonomamente. O docente não age de forma direta, mas prepara a situação para 

que o aluno adapte-se ao milieu, que é, como já mencionado, causa de 

desequilíbrios. 

A proposta da TSD vai de encontro à forma prescritiva e reprodutora, vista 

como tradicional no ensino de Matemática, na qual a apresentação de 

determinado tema é feita na forma de definição, seguida por exemplos e 

exercícios, como tarefas ou listas. Isto significa que os saberes matemáticos são 

apresentados para os aprendizes sob a visão do professor, de forma pronta, por 

assim dizer. Quando se constituem as situações adidáticas, de outra maneira, a 

proposta é a de imitação de um ambiente de investigação, de caráter científico, 

para que os estudantes refaçam parte do caminho consolidado por pesquisadores 

e cientistas (Freitas, 2008). 

Assim, como parte fundamental da situação adidática, há o conceito de 

devolução, que quer dizer transmissão de responsabilidade, ou seja, o docente 

cria e propõe uma atividade, incentivando o aluno a tomá-la para si como desafio 

a vencer. Para BROUSSEAU (2008, p. 91), “a devolução é ato pelo qual o 

professor faz com que o aluno aceite a responsabilidade de uma situação de 

aprendizagem (adidática) ou de um problema e o mesmo assume as 

consequências dessa transferência”. 

Para Oliveira (2009, p.15), neste processo 

o professor prepara e estrutura a atividade, tendo controle sobre 

ela, e não sobre o saber, com o objetivo de que o aluno possa 

vivenciá-lo, como um pesquisador na busca da solução de um 

problema. Mais do que isto, ao realizar a devolução de um 

problema ou situação, o professor deve pretender que o aluno 

possa mobilizar os elementos cognitivos necessários por ele 

mesmo, mas com sua orientação, para que seja possível superar 

os antagonismos do milieu, além de ser capaz, em seguida, de 

mobilizar os novos conhecimentos em outras situações, quaisquer 

que sejam 

No âmbito de uma situação didática, o estudante é incentivado a adaptar 

seus conhecimentos anteriores à situação proposta, de modo a vencer o caráter 

antagônico do milieu e encontrar uma resposta satisfatória para um problema de 

boa qualidade. As situações adidáticas, responsáveis por este movimento, são 
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fundamentadas em dialéticas distintas, chamadas de dialéticas de ação, 

formulação e validação. Nestas diferentes progressões do processo, os 

aprendizes, tanto de forma individual como coletiva, trabalham e interagem com o 

problema proposto e com os pares, buscando soluções satisfatórias para os 

problemas em foco. Depois destas etapas, o docente retoma a perspectiva 

didática, por meio da institucionalização, fixando o estatuto formal do saber 

matemático.  

Na dialética de ação, o estudante perpetra ações pontuais, buscando 

produzir um conhecimento de natureza operacional. Tomando a perspectiva de 

um jogo, por exemplo, pode-se dizer que o aprendiz, após proceder o exame 

relativo ao status do jogo, passa a tomar decisões e experimentar estratégias. 

Neste caso, a cada novo lance, há possibilidade de que estratégias inéditas sejam 

criadas. Ainda aqui, estratégias sem efetividade ou inválidas podem ser 

desconsideradas (Brousseau, 2007). Nesta dialética, predomina o aspecto 

experimental e intuitivo do saber. Com relação à estruturação deste tipo de 

dialética, do ponto de vista do papel do professor, sua importância pode ser 

pensada à medida que o docente propõe problemas de diversas naturezas e 

disitintos suportes, justamente para que os estudantes possam agir, tanto coletiva 

quanto individualmente, em direção de respostas que representem uma resolução 

válida. Começa aí, em relação ao trabalho do estudante, o que Almouloud (2007) 

chama de aprendizagem por adaptação. 

Na dialética de formulação, segundo Almouloud (2007), o aluno troca 

mensagens com os pares, empregando a oralidade ou a escrita. Dependendo do 

nível e de condições particulares das pessoas envolvidas, as mensagens ocorrem 

em linguagem natural ou em linguagem matemática. São estes intercâmbios 

comunicacionais que permitem a criação de modelos explícitos, os quais 

empregam regras comuns e elementos inéditos até então ou já conhecidos. Nesta 

situação, o principal objetivo repousa na troca de informações. Na visão de 

Brousseau (apud ALMOULOUD, 2007), o que se pretende é permitir que o aluno 

tenha condições de construir progressivamente “uma linguagem compreensível 

por todos, que considere os objetos e relações matemáticas envolvidas na 

situação didática” (ALMOULOUD, 2007, p.38).  
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Outra dialética, a de validação, tem a seguinte lógica: “a situação de validação é 

uma situação cuja solução exige que os agentes em conjunto estabeleçam a 

validade do conhecimento peculiar desta situação” (BROUSSEAU, 2008, p. 4). 

Sobre isto, para Almouloud (2007), nesta fase, o aprendiz necessita comprovar a 

validade do modelo engendrado. Isto deve ser feito a partir da submissão do 

modelo da situação, na forma de mensagem matemática, ao julgamento dos 

interlocutores. Deve o emissor justificar a exatidão e a pertinência do modelo 

empregado, por meio de validações semântica e sintática. Em relação ao 

receptor, o mesmo  

Pode pedir mais explicações ou rejeitar as mensagens que não 

entende ou de que discorda, justificando sua rejeição. Assim, a 

teoria funciona, nos debates científicos e nas discussões entre 

alunos, como milieu de estabelecer provas ou de refutá-las 

(ALMOULOUD, 2007, p.39). 

Desta forma, então, enquanto “o objetivo principal da situação de 

formulação é a comunicação linguística, a dialética de validação busca o debate 

sobre a certeza das asserções, o que permite organizar as interações com o 

milieu” (ALMOULOUD, 2007, p 40). 

Após o trabalho coletivo dos estudantes em torno das dialéticas de caráter 

adidático, é importante compreender que a intervenção do professor, em sessões 

coletivas, se dá pela chamada institucionalização. Não se trata de uma fase 

adidática, já que é manifesta e clara a intenção de ensinar do docente. A ideia é a 

de delimitar o estatuto do conhecimento matemático formal, com os pré-requisitos 

de universalidade e objetividade (Freitas, 2008). Assim,  

esta situação se caracteriza pela passagem, em que o 

conhecimento construído como um meio para solucionar as 

situações de ação, formulação e validação adquire uma nova 

referência, passa a ter utilidade para uso futuro, pessoal ou coletivo 

(BROUSSEAU, 2008, p. 4). 

 

A responsabilidade pelo correto e oportuno desenvolvimento da 

institucionalização é do professor. Desta maneira, “sob o controle do professor, é 

o momento onde se tenta proceder à passagem do conhecimento do plano 

individual e particular, à dimensão histórica e cultural do saber científico” (PAIS, 
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2002, p. 74). Cabe ao docente, também, reconhecer o momento correto no qual 

este procedimento se dará: não deve ser cedo demais, para não destruir a 

possibilidade de progresso e desenvolvimento autônomo dos estudantes, nem 

demasiado tarde, para que o trabalho efetuado pelos alunos não se perca em 

meio a outras cogitações. 

Nesta pesquisa, a TSD será empregada como elemento de análise das 

interações levadas a efeito por um grupo de professores de escolas públicas do 

estado de São Paulo, tendo como interfaces tecnológicas computadores com o 

software SuperLogo, e como elementos de investigação uma série de problemas 

concebida para fazer tais sujeitos conjecturarem e evidenciarem os saberes 

necessários para o ensino de conteúdos matemáticos – construção de polígonos 

regulares e relações trigonométricas no triângulo retângulo, mais especificamente 

– a partir de uma lógica constituída pela teoria do ciclo, explicitada no capítulo 

anterior. A própria construção dos problemas contidos na situação didática mais 

adiante evidenciada considerou os pressupostos da TSD para sua estruturação.  

De maneira mais específica, cada uma das atividades será analisada 

levando em consideração os movimentos dos sujeitos ao longo das dialéticas, 

evidenciando de que forma e em que momento os sujeitos, a partir do milieu 

antagônico, percorrem as trajetórias de resolução dos problemas por meio da 

postura investigativa assumida pelos mesmos. Este procedimento é inspirado em 

trabalhos anteriores, desenvolvidos no âmbito do mesmo projeto (Araújo, 2011; 

Vale, 2010). A figura três, em seguida, ilustra esta construção. 
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Figura 3 – Dialéticas adidáticas na análise de situações de aprendizagem 

Situação adidática Atividade 13 

Ação 

Os grupos fazem a leitura e a interpretação do 
enunciado. Percebem que devem usar as ferramentas 
mediatriz e circunferência, vistas anteriormente. Fazem 

tentativas para relacionar as duas ferramentas. 

Formulação 

Os alunos travam diálogos, rascunham no Geogebra, 
aplicam as ferramentas “mediatriz”, “circunferência” e 

“segmento comprimento fixo”. Definem um segmento e 
aplicam a ferramenta circunferência, mas não atenda 

para o vértice. Apagam, refazem, buscam a ferramenta 
na barra de menus.  

Validação 

Procuram validar os seus argumentos através da 
construção da figura e aplicação das ferramentas. 

Percebem que o ponto L é uma intersecção de uma 
circunferência com a mediatriz. Discutem a estratégia 

com o professor e os demais colegas. 

Institucionalização 

A partir dos argumentos levantados durante as 
discussões, o pesquisador afirma que, para obter o 
ponto L, precisa-se de pontos que estejam equidistantes 

de A e B, ou seja, a mediatriz, para depois aplicar uma 
circunferência de raio 4,5cm no vértice C do triângulo 

dado. 

Fonte: Araújo, 2010, p. 97 

Esta abordagem, aliás, é empregada por autores da área de Educação 

Matemática, como pode ser visto na figura quatro. Neste caso, Vila e Calejo 

(2007) evidenciam esta proposta, por exemplo, para explicar o estilo de 

intervenção dos professores em uma abordagem construtivista de ensino, 

baseada em interações com as pessoas envolvidas e com situações problema. 
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Figura 4- Dialéticas adidáticas na análise de situações de aprendizagem 

Fases Intervenção do Professor 

 

Trabalho dos 

Alunos 

 

Ação O professor propõe o problema. 

Os alunos 

trabalham 
individualmente ou 
em grupo. 

Formulação 
O professor anima, estimula, 
desbloqueia, porém deve evitar 
intervir sobre o conteúdo. 

Os alunos 
explicitam 

oralmente ou por 
escrito como 
resolveram o 

problema e a 
solução encontrada. 

Validação 

O professor medeia as 
intervenções dos alunos, mas 

deve evitar intervir sobre o 
conteúdo. 

Os alunos devem 
argumentar em 
favor da validade de 

sua solução, 
tentando convencer 
seus colegas. 

Institucionalização 

O professor deve identificar o 
novo saber e saber-fazer e 

precisar as convenções. Trata-
se de homogeneizar os 
conhecimentos da turma e 

identificar quais dos saberes 
constituídos devem ser retidos e 

de que forma. 

Os alunos 
reestruturam seus 

conhecimentos. 

Fonte: Vila e Callejo, 2006, p.172 (adaptado) 

Em relação, então, à interface em questão, considera-se importante 

evidenciar algumas de suas características e pressupostos, o que se faz no 

capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO TRÊS 
 

 

 

O SuperLogo como interface e elemento do “fazer com tecnologias” 

  

3.1 A abordagem construcionista 

A abordagem da aprendizagem construcionista estimula que os alunos 

individualmente construam modelos mentais para entender o mundo à sua volta. 

Deste modo, o construcionismo afirma que a aprendizagem pode acontecer de 

forma mais eficaz quando as pessoas agem e manipulam objetos tangíveis no 

mundo real. Nesse sentido, o construtivismo está relacionado com a 

aprendizagem experiencial, e baseia-se em Jean Piaget, ou seja, na visão 

epistemológica da teoria do construtivismo (COLL, 2007). 

Além disso, do ponto de vista de alguns autores, o construcionismo 

representa, em alguns termos, um avanço em relação ao construtivismo 

piagetiano. Ou seja, 

A perspectiva construcionista é então uma evolução do 

construtivismo piagetiano e distingue-se da última pelo grau de 

envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem. Este 

envolvimento, pressupõe que os alunos tenham a capacidade de 

criar conceitos, compreender e gerar novo conhecimento (Hay & 

Barad, 2001). Neste contexto os alunos não são tidos como meros 

receptores de informação e os professores como transmissores. 

Para além disso, Papert considera que o conhecimento deve ser 

construído pelo aluno e que esse processo deve ocorrer de uma 

forma apelativa, que implique uma construção física (Papert,1980). 

Na visão de Papert, quando o sujeito tem a oportunidade de 

construir algo físico (externo), ocorrem simultaneamente 

construções internas. Ou seja, são desenvolvidas estruturas 

mentais internas que conduzem ao progresso na aprendizagem de 

situações com complexidade crescente (MELO, 2009, p. 18). 
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Como principal teórico do construcionismo, Seymour Papert o definiu em 

uma proposta para a National Science Foundation, intitulada “Construcionismo: 

uma nova oportunidade para Ciências da Educação Fundamental”, da seguinte 

forma: 

A palavra construcionismo é um mnemônico para dois aspectos da 

teoria da educação científica subjacente a este projeto a partir das 

teorias construtivistas da psicologia. Vamos dar uma visão da 

aprendizagem como uma reconstrução e não como uma 

transmissão de conhecimentos. Então, nós desenvolvemos a ideia 

de que a aprendizagem é mais eficaz quando fazem parte da 

atividade as experiências do aluno, como a construção de um 

produto significativo (PAPERT, 1986). 

Observa-se que o desenvolvimento da abordagem construcionista na 

educação busca o desenvolvimento do “aprender-a-fazer-fazendo”. As ideias de 

Papert tornaram-se conhecidas por intermédio da publicação de seu livro 

“Mindstorms: Children, Computers e powerfull ideas”, no qual descreve crianças 

usando programas na linguagem Logo. Entretanto, não é possível ignorar a base 

piagetiana do construcionismo. A ela, Papert integrou sua teoria educacional – 

isto é, partiu de uma teoria epistemológica para outra, de cunho educacional. Na 

visão de Maltempi (2005), tal atitude é bastante coerente, pois “pensar sobre 

educação depende das concepções que se tem sobre conhecimento, embora 

muitas vezes isso seja relegado por educadores” e esta perspectiva é assumida 

por Papert, quando “propõe que educar consiste em criar situações para que os 

aprendizes se engajem em atividades que alimentem este processo construtivo” 

(MALTEMPI, 2005, p.3). 

Deste ponto de vista, completa o autor 

Educar, portanto, é principalmente dar condições para que os 

alunos construam, mas não se resume a isso. O Construcionismo 

postula que o aprendizado ocorre especialmente quando o aprendiz 

está engajado em construir um produto de significado pessoal (por 

exemplo, um poema, uma maquete ou um website), que possa ser 

mostrado a outras pessoas. Portanto, ao conceito de que se 

aprende melhor fazendo, o Construcionismo acrescenta: aprende-

se melhor ainda quando se gosta, pensa e conversa sobre o que se 

faz. Dessa forma, ao trabalhar segundo as ideias construcionistas 

dois tipos de construção ocorrem, e mutuamente se reforçam, pois 
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o aprendiz ao construir um produto no mundo está, 

simultaneamente, construindo conhecimento em sua cabeça. Este 

novo conhecimento o possibilita a construir produtos mais 

sofisticados, que o levam a novos conhecimentos, e assim por 

diante (MALTEMPI, 2005, p.4). 

Em relação às descobertas feitas por Papert, Coll (2007) sugere uma 

aprendizagem baseada em problemas como um método que permite aos alunos 

aprenderem sobre um assunto quando são colocados para trabalhar com vários 

problemas. Para o autor, então, este tipo de aprendizagem pode ser muito eficaz 

para a matemática, à medida que os alunos tentam resolver os problemas de 

muitas maneiras diferentes, de modo a estimular as capacidades mentais. 

Existem diferentes tipos de estratégias de ensino para tornar a 

aprendizagem baseada em problemas mais eficaz (Macedo, 2004): 

 A criação de diferentes atividades de aprendizagem para o aluno poder 

testar diferentes formas de resolver um problema. Isto é importante 

porque permite que o aluno tenha conexão com as atividades que 

podem ser aplicadas a muitos aspectos da vida; 

 O aluno precisa sentir que ele está preparado para resolver um 

problema geral; 

 Uma tarefa autêntica deve ser projetada para o aluno. Isto significa que 

a tarefa e a capacidade cognitiva do aluno têm de combinar com os 

problemas, o que torna a aprendizagem valiosa; 

 Permitir a reflexão sobre o conteúdo a ser aprendido para que os alunos 

possam pensar por meio do processo; 

 Permitir e incentivar os alunos a testarem ideias em relação a pontos de 

vista diferentes, em contextos diferentes; 

Papert foi um grande defensor do uso desta abordagem em sala de aula, 

trazendo a linguagem Logo para o ensino de Matemática para crianças (COLL, 

2007). Assim, a aprendizagem construcionista envolve os estudantes em suas 

próprias conclusões por meio da experimentação criativa e a fabricação de 

objetos sociais. O professor construcionista assume um papel de mediação em 

vez de adotar uma posição instrucionista. O ensino é voltado para a construção 
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do conhecimento junto com o aluno, que passa ter um papel ativo como aprendiz 

(Macedo, 2004). 

No começo da década de 1980, a empresa LEGO financiou o grupo de 

pesquisa de Papert no Massachussets Institute of Technology (MIT), que, na 

época, era conhecido como "Grupo de Aprendizagem e Epistemologia". Quando a 

LEGO lançou seu sistema Mindstorms Robotics Invention em 1998, este foi 

baseado no trabalho do grupo. Além disso, em 2005, Papert, juntamente com 

Nicholas Negroponte e Alan Kay, lançaram o One Laptop Per Child com a 

intenção de colocar a aprendizagem construcionista em prática no mundo em 

desenvolvimento (COLL, 2007). A aprendizagem construcionista também tem sido 

colocada em prática pela Fundação World Wide. Com Papert como conselheiro, a 

fundação criou o programa Globaloria em 2006, para ensinar os jovens usando 

princípios da aprendizagem construcionista.  

3.2 A linguagem Logo 

Logo é uma linguagem de programação voltada principalmente para o 

trabalho educacional, e foi projetada em 1967 principalmente por Wally Feurzeig e 

Seymour Papert. Os comandos da linguagem servem, essencialmente, para o 

movimento de um cursor, que pode produzir gráficos por meio de um pequeno 

robô programável conhecido como "tartaruga". O Logo apresenta uma linguagem 

de programação procedimental (ou procedural), estruturada em dois modos de 

execução, que podem ser chamados de interpretados, sendo um organizado em 

procedimentos para posterior execução e outro em linha de comando, para 

execução imediata.  

De acordo com Papert, a linguagem foi originalmente concebida para 

permitir que os alunos pudessem compreender o movimento da tartaruga, 

imaginando o que eles fariam se fossem ela (Papert, 1986). As origens do Logo 

são embasadas em pressupostos da inteligência artificial, lógica matemática e 

psicologia do desenvolvimento. A primeira versão do Logo foi escrita em LISP em 

um computador PDP-1. O objetivo era criar um “território matemático”, onde as 

crianças pudessem brincar com as palavras e frases. O primeiro robô tartaruga foi 
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criado em 1969. Desde então, o Logo não mudou tão substancialmente, pelo 

menos em suas características principais. (OLIVEIRA et al, 2001). 

De acordo com Papert (1986), a linguagem Logo permite que se 

represente e se construa conhecimentos. Isso significa que o sujeito em interação 

com a máquina (computador) tem tanta possibilidade de aprender quanto um 

programador, por exemplo. De certa forma, o aprendiz também se torna um 

programador, em alguma medida. Nesta perspectiva, o Logo é um ambiente que 

envolve o estudante no desenvolvimento de ideias que o encaminhem à 

resolução de problemas, mais do que no aprendizado de regras formais. Por outro 

lado, a tarefa do professor tem uma característica bem semelhante àquela já 

indicada, neste trabalho, em relação à TSD: proporcionar encorajamento e 

desafios aos aprendizes, no lugar de dar respostas prontas e instantâneas para 

as atividades. Na visão do autor, uma aprendizagem de melhor qualidade ocorre 

quando a mesma fica a cargo de quem aprende, ou seja, quando o desafio de 

aprender é assumido pelo aprendiz (Papert, 1986).  

Assim, em lugar de os procedimentos prontos guiarem o estudante, em 

uma reprodução informatizada do padrão instrucionista, é o aprendiz quem 

conjectura, experimenta, visualiza, modifica, atua, enfim, cria sua trajetória de 

aprendizagem, colocando a tecnologia a serviço de seu trabalho intelectual. O 

software é uma unidade mediadora, e o sujeito passa a pensar com ele, o que é, 

em termos cognitivos, substancialmente diferente do que pensar com o suporte 

lápis e papel – a matemática possível de ser construída no binômio pessoas-com-

Logo é diferente daquela presente no conjunto pessoas-com-lápis-e-papel, por 

exemplo (Borba e Villarreal, 2005; Oliveira, 2014). O robô apresenta um aspecto 

de interatividade reativa (Lévy, 1993) que o papel não fornece. Em termos 

práticos, a perspectiva reativa da interface fornece um feedback orientador, capaz 

de estimular outras formas de pensamento sobre um objeto matemático. Ao 

mesmo tempo, é uma interface de autoavaliação, quando permite identificar erros 

de maneira autônoma, e buscar alternativas para acertar (Oliveira, 2007).  

Pode-se dizer que o Logo foi a primeira linguagem especificamente 

projetada para permitir que as crianças (e, mais tarde, indivíduos em geral) 

aprendam por descoberta, como o fornecimento de um ambiente no qual os 
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alunos podem progredir através de distintos estágios. Ainda que tenha evoluído 

de certa forma, por meio da construção de diferentes compiladores, por exemplo, 

o espírito original do construcionismo ali presente foi preservado. 

Os principais comandos do Logo variam de versão para versão quanto à 

sintaxe, mas possuem sempre a mesma função. No SuperLogo 3.0, versão a 

usada neste trabalho3, conforme figura 3, são grafados como PARAFRENTE (ou 

o mnemônico PF), PARATRAS (ou PT), PARADIREITA (ou PD) e 

PARAESQUERDA (ou PE). Os comandos PF e PT provocam o deslocamento do 

robô para frente ou para trás, respectivamente, em relação à posição atual do 

mesmo. Já os comandos PD e PE provocam giros para a direita ou esquerda, 

respectivamente, em relação ao eixo de simetria da tartaruga e em um ângulo 

específico. Em relação às medidas, 50 passos de tartaruga representam, 

aproximadamente, um centímetro. 

Figura 5– Janela inicial do SuperLogo 

 
 

Fonte: o autor 

 

                                                 
3
 O SuperLogo é uma versão do Logo original, adaptada e traduzida para o português pelo Núcleo 

de Informática Educativa (NIED) da Unicamp. 
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No modo direto, as instruções para a tartaruga são colocadas na janela 

de comandos. Por exemplo, um giro de 45 graus pelo ângulo externo à direita 

pode ser escrito como “pd 45”. Após digitar a instrução, basta clicar no botão 

“Executar” para que o robô siga o que foi solicitado. Outras instruções podem ser 

digitadas em seguida, fazendo com que o robô prossiga de onde havia parado 

(figura 4). 

Figura 6 – Resultado de uma série de comandos no SuperLogo 

 

Fonte: o autor 

É possível, também, acumular instruções, que serão executadas de uma 

única vez, configurando um procedimento (figuras 5 e 6). O procedimento é visto 

como uma forma de “ensinar” o software a tratar determinado objeto de 

conhecimento, matemático no caso deste trabalho. Uma vez criado o 

procedimento, o mesmo pode ser usado como um novo comando na janela 

respectiva. 
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Figura 7 – Editor de procedimentos do SuperLogo 

 

Fonte: o autor 
 
 
 

Figura 8 – Resultado do procedimento da figura anterior  

 

 

Fonte: o autor 
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Do ponto de vista desta pesquisa, compreende-se a necessidade de 

promover o desenvolvimento da fluência dos sujeitos em relação à interface. 

Ainda que a lista de comandos a ser usada não seja muito extensa4, é 

fundamental que os participantes das oficinas mais adiante descritas se 

apropriem da lógica de funcionamento da interface, compreendendo, também, 

como é possível, a partir da lógica “pensar-com-SuperLogo”, usar os comandos 

para significar o conhecimento matemático que se quer produzir (Oliveira, 2014). 

Além disso, na perspectiva teórica construcionista, aqui reinterpretada 

pelo olhar da teoria das situações didáticas, as propostas que fazem os sujeitos 

avançarem no conhecimento da matemática são baseadas em bons problemas, 

assim entendidos como aquelas atividades a respeito das quais o aluno não 

dispõe, em seu cabedal cognitivo, de todos os elementos necessários à 

resolução. Como já mencionado no capítulo pertinente, os problemas vão, de 

certa forma, “encapsulados” em uma situação didática, ela mesma conectada a 

um milieu antagônico, próprio aos problemas propostos.   

Justamente, para Oliveira (2014), a essência da atividade matemática, 

nos diversos níveis escolares, envolve resolução de problemas. Ao mesmo 

tempo, para o autor, não se concebe esta mesma atividade apartada da resolução 

de problemas significativos, cuja natureza problemática, por assim dizer, depende 

dos conhecimentos das pessoas envolvidas, da disponibilidade tecnológica e da 

estratégia didática adotada, elementos estes inseridos no milieu. As pesquisas 

sobre resolução de problemas têm indicado que não é eficiente pensar neste 

tema de maneira independente e/ou isolada, ou seja, apartada da compreensão e 

do raciocínio matemático, como se fosse um tópico paralelo ou mais um item 

curricular (English e Sriraman, 2010).  

Desta forma, entende-se que, depois de adquirida a fluência na interface, 

bem como apropriada sua lógica pelos sujeitos, problemas matemáticos 

representarão o espaço de discurso pelo qual transitarão os professores de 

matemática participantes da pesquisa, tendo como possibilidade o pensar-com-

tecnologias, formando, destarte, um coletivo de seres-humanos-com-SuperLogo. 

                                                 
4
 Tais comandos são descritos no capítulo referente à metodologia.  
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Importante ressaltar aqui que esta opção condiciona totalmente as produções 

relativas a esta pesquisa em função do que Oliveira (2014) chamou de “lógica da 

interface em uso” em relação ao trabalho com determinado objeto matemático. 

Para o autor, é possível integrar diversas tecnologias em uma determinada tarefa, 

desde que se entenda que cada uma delas possui uma lógica subjacente, distinta 

pelo menos na maioria de suas características das demais: outra seria a 

pesquisa, por exemplo, se a produção de conhecimento aqui relatada estivesse 

baseada em um coletivo de seres-humanos-com-GeoGebra, por exemplo. 

Declaradas as ligações entre os elementos teóricos até aqui 

mencionados, resta indicar alguns dos trabalhos que agregaram valor e 

possibilitaram reflexões em relação a esta pesquisa, o que se faz no capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO QUATRO  

 

 

 

Revisão da literatura 

Em uma pesquisa científica, a revisão da literatura é um processo que, 

via de regra, destina-se a indicar trabalhos correlatos que contribuam com a 

compreensão do problema em foco, bem como posicionem a atualidade do 

conhecimento que a investigação em curso se propõe a discutir (Oliveira, 2007). 

Neste sentido, sem pretender, evidentemente, esgotar as possibilidades, alguns 

textos foram coletados, lidos e seguem comentados. 

Motta (2008), na pesquisa relativa à sua dissertação de mestrado em 

ensino de Ciências e Matemática, procurou, por meio de atividades com o 

SuperLogo, prover um processo de aprendizagem de Geometria para alunos do 

sétimo ano do Ensino Fundamental, com a proposta do que chamou de meio 

“inovador, prático, criativo e lúdico” (Motta, 2008, p.19). As atividades seguiram as 

propostas construcionista de Papert e construtivista de Piaget, e usaram tanto 

tarefas diretamente ligadas às figuras geométricas (desenhar triângulos e 

polígonos variados, com medidas fixas ou genéricas) quanto propostas 

relacionadas a elementos geométricos presentes em figuras do cotidiano 

(bandeira do Brasil, igreja, etc.). Algumas tarefas propunham também a 

planificação de sólidos, com base em objetos comuns trazidos pelos estudantes, 

como caixas de remédio. Também foram utilizados na pesquisa outros 

instrumentos de coleta de dados, como questionários, entrevistas, gravações e 

fotos.  

As atividades em si priorizaram o conceito de procedimentos no 

SuperLogo, e procuraram, segundo o autor, correlacionar os conceitos 

geométricos construídos na consecução das tarefas com as atitudes de 

aprendizagem desenvolvidas pelos alunos em contato com o software. Para Motta 
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(2008), o uso do SuperLogo concorreu para desenvolver aprendizagens dos 

conceitos geométricos, de modo que o estudante fosse levado a pensar a respeito 

de si como agente ativo na construção da aprendizagem, favorecendo seu 

desenvolvimento cognitivo. Em relação a esta pesquisa, apesar de diferenças na 

abordagem relativa ao foco e ao referencial teórico, foi importante conhecer os 

instrumentos empregados pelo autor, de modo a adaptar algumas atividades 

(como o desenho de polígonos) e compreender as possibilidades de uso do 

software, principalmente em relação aos procedimentos. 

Por sua vez, Lima (2009), no texto relativo à sua pesquisa de mestrado 

em Educação, tomou como base a teoria construcionista de Papert para um 

trabalho que destacou o processo de ensino-aprendizagem de programação de 

computadores por alunos de um curso superior de Sistemas de Informação, com 

o objetivo de constatar a relevância da linguagem de programação LOGO 

enquanto instrumento para facilitar a aprendizagem de programação. A coleta de 

dados foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa, com o uso de 

questionários e entrevistas. Os resultados alcançados apontam que o LOGO se 

constitui em uma ferramenta cuja apropriação pode ser obtida facilmente, o que a 

torna um instrumento apropriado para o uso didático em cursos de introdução à 

programação de computadores, em conjunto com o emprego paralelo de outras 

linguagens computacionais. Outra percepção que emergiu das análises, segundo 

o autor, está relacionada às atitudes do professor, enquanto agente de construção 

de conhecimentos, ou seja, enquanto detentor de competências de caráter 

técnico e pedagógico.  

Em relação ao trabalho aqui descrito, o contato com a pesquisa de Lima 

(2009) permitiu compreender a possibilidade de trabalhar com dialetos formados à 

partir do Logo original de Papert (como é o caso do SuperLogo, usado nesta 

investigação) com alunos adultos, bem como a pertinência do uso de uma teoria 

de aprendizagem relacionada a este uso. No caso desta pesquisa, as teorias são 

outras, e há a perspectiva de uso de uma teoria didática (Teoria das Situações 

Didáticas), o que representa uma contribuição correlata, ainda que diversa, em 

relação ao conhecimento usado por Lima (2009). 



51 

 

 

O trabalho de Araújo (2010) também foi considerado importante como 

elemento de revisão nesta pesquisa, ainda que não tenha usado o SuperLogo, 

mas por conta de se constituir como uma pesquisa de caráter qualitativo, que teve 

por base a Teoria das Situações Didáticas, em um movimento de análise 

semelhante àquele aqui utilizado. A sequência didática proposta pelo autor 

forneceu elementos para que os alunos participantes, do nono ano do Ensino 

Fundamental e do segundo ano do Ensino Médio, construíssem os conceitos de 

circunferência e mediatriz, sob o ponto de vista de lugares geométricos, com 

emprego do software Geogebra. O estudo partiu de uma avaliação diagnóstica, 

que buscou identificar os conhecimentos prévios dos sujeitos a respeito do tema. 

Em outro momento, foram desenvolvidas atividades que procuravam apresentar 

problemas típicos do dia-a-dia e que envolviam conceitos relativos à 

circunferência e à mediatriz como lugares geométricos, a partir de uma lógica que 

previa as dialéticas de ação, formulação e validação, por parte dos sujeitos, e de 

institucionalização, por parte do pesquisador. Depois, os conceitos trabalhados 

foram usados em atividades de construção geométrica por meio do GeoGebra, as 

quais permitiram levantar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Além 

disso, o estudo permitiu indicar que um trabalho didático com mediação do 

programa computacional mencionado concorreu para auxiliar os alunos na 

superação de suas dificuldades de aprendizagem. 

Da mesma forma, ou seja, em função do uso da Teoria das Situações 

Didáticas em um contexto de mediação tecnológica para o ensino de elementos 

matemáticos, o trabalho de Souza (2010) foi considerado relevante como 

elemento teórico de revisão. O trabalho mencionado teve por objetivo avaliar de 

que forma uma estratégia pedagógica que empregava Objetos de Aprendizagem, 

elaborados no contexto da Física, pode auxiliar na aprendizagem do conceito 

matemático de função, com base em simulações de fenômenos físicos atinentes à 

cinemática. A investigação empregou três atividades, a partir das quais se 

procuraram abordar interdisciplinarmente os temas “referencial de um móvel”, 

“movimento uniforme” e “movimento uniformemente variado”, além de funções de 

1º e 2º graus. As atividades, pensadas como elementos de uma situação didática, 

e tendo as simulações computacionais por base, foram analisadas a partir de 

elementos da engenharia didática, articulados com outros pressupostos teóricos, 



52 

 

como os efeitos do contrato didático na tríade aprendiz/saber/professor, a 

trajetória investigativa do aprendiz como exposta pela Teoria das Situações 

Didáticas e as múltiplas representações dos objetos, de acordo com a Teoria dos 

Registros de Representação Semiótica. Os sujeitos eram alunos do Ensino Médio 

(primeiro ano) de uma escola estadual da periferia de São Bernardo do Campo, 

que participaram de dez sessões nas quais as atividades foram desenvolvidas. As 

análises dos resultados obtidos permitiram indicar que, além da motivação dos 

alunos em razão do aspecto dinâmico e interativo das simulações, os registros de 

representação na forma gráfica e algébrica das situações-problemas intrínsecas 

aos “Objetos de Aprendizagem” concorreram para subsidiar a compreensão em 

relação aos temas em estudo. Especificamente, o estudo indicou que o uso dos 

“Objetos de Aprendizagem” em conjunto com os elementos da sequência didática, 

a partir de uma abordagem interdisciplinar, permitiu o avanço em relação à 

aprendizagem do sentido e da relação entre os coeficientes nas funções horárias 

no MU e MUV, bem como das funções do 1º e 2º graus. 

Desta forma, explorado o quadro teórico nos capítulos dois e três, e 

apresentada a revisão deste capítulo, prossegue-se, neste trabalho, para a 

articulação dos procedimentos metodológicos indispensáveis. 
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CAPÍTULO CINCO  

 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

5.1 Descrições iniciais 

 Neste capítulo, descreve-se a metodologia usada na pesquisa bem como a 

justificativa para tal escolha, além dos sujeitos selecionados e do ambiente no 

qual a investigação foi levada a efeito.  

 A pesquisa qualitativa é a modalidade eleita para esta investigação. Alguns 

dos motivos que levaram a esta escolha podem ser arrolados aqui: a necessidade 

de efetuar descrições das atividades dos sujeitos no ambiente de pesquisa, para, 

a partir delas, e sob a luz das teorias explicitadas, tentar responder em alguma 

medida o questionamento norteador, qual seja, “de que maneira professores de 

Matemática que lecionam nos níveis de ensino Fundamental e Médio de 

escolas públicas podem utilizar o software SuperLogo em conjunto com 

seus conhecimentos de Geometria, a partir de uma perspectiva teórica que 

implique em adquirir fluência, pensar e elaborar temas com as 

tecnologias?”. 

 Refletindo sobre esta abordagem metodológica, Bogdan e Bliken (1994, 

p.30 apud Oliveira, 2007) fazem as seguintes considerações: 

 O pesquisador é o instrumento mais relevante nesta modalidade de 

investigação, sendo o “ambiente natural” o local de onde surgem, de 

forma direta, os dados de interesse. Mesmo quando do uso de 

aparelhos de registro de falas ou imagens, por exemplo, cabe ao 

pesquisador o trabalho de revisar as descrições de forma constante. 

Sendo assim, o contexto é de importância fundamental na pesquisa, 

influenciando o comportamento das pessoas, o que deve levar o 
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investigador a frequentá-lo, na tentativa de compreendê-lo em suas 

diversas perspectivas; 

 Uma pesquisa de caráter qualitativo é descritiva, sendo que palavras 

e/ou imagens são mais adequados à descrição do que os números5. 

São comuns, na apresentação dos resultados, excertos retirados dos 

dados, de forma a “ilustrar e substanciar a apresentação”, procurando 

respeitar a forma pela qual foram obtidos. Os relatórios resultantes 

podem, desta maneira, surgir de forma minuciosa, considerando que 

nenhuma visão de mundo pode ser reduzida à trivialidade e nenhum 

detalhe é vazio de significado; 

 O processo é o foco da pesquisa qualitativa, muito mais do que 

resultados ou produtos. Como não se trata de, simplesmente, verificar 

se uma mudança ocorreu, por exemplo, e em que percentual, mas de 

que forma, em que contexto, o processo serve mais à descrição do que 

os resultados em si; 

 O método indutivo é usado de preferência por pesquisadores 

qualitativos, o que faz com que os dados recolhidos não tenham por 

base confirmar ou rejeitar hipóteses previamente conjeturadas. Além 

disso, a construção apriorística de hipóteses resta prejudicada pelo fato 

de a direção da teoria em construção no âmbito da pesquisa surgir 

apenas após a coleta dos dados e o convívio com as pessoas e demais 

elementos envolvidos. Para Bogdan e Bliken, aqui, “não se trata de 

montar um quebra-cabeças cuja forma final conhecemos de antemão”, 

mas de “construir um quadro que vai ganhando forma à medida que se 

recolhem e examinam as partes” (1994, p. 50). O recorte, então, vai 

sendo definido ao longo do estudo, como, na visão dos autores, em um 

funil; 

 Na abordagem qualitativa, o significado possui importância ímpar. Para 

desvendá-lo, o pesquisador se põe em contato e analisa as diferentes 

perspectivas de determinados fatos ou descrições, sob o ponto de vista 

dos diversos sujeitos. 

 No que tange à investigação aqui relatada, a modalidade qualitativa 

justifica-se pelo modo como foi construída a problematização, que culminou na 
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questão supramencionada, ou seja, em caráter processual. De fato, a questão 

surgiu inicialmente, mas foi refinada no contato com os sujeitos e à medida que a 

teoria permitia compreender o que emergia a partir dos dados. Por isso, foi 

importante compreender de maneira bastante ampla o perfil dos sujeitos, suas 

motivações, saberes, dificuldades, atuações docentes, enfim, tudo quanto 

pudesse servir à compreensão das pessoas envolvidas e suas motivações. 

5.2. Organização das sessões e ambiente da pesquisa 

 As atividades adiante relatadas foram divididas em quatro sessões, 

relativas às etapas constituintes da oficina “A linguagem Logo na construção de 

conceitos matemáticos”, realizadas no segundo semestre de 2011.  

 De acordo com o projeto aprovado pelo CNPq, e que deu origem ao 

trabalho mais amplo no qual este se insere: 

A pesquisa que se pretende a partir deste projeto tem como 

ambiência as Oficinas Didáticas de TICs na Educação Matemática, 

destinadas aos professores de Matemática das séries finais do 

ensino fundamental e do ensino médio da rede pública de ensino 

do Estado de São Paulo, e que devem ocorrer sob orientação do 

autor desta proposta, no âmbito do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação Matemática da PUC/SP. Nestas oficinas, 

não se pretende apenas treinar os docentes no uso de softwares 

projetados para mediar o processo de ensino-aprendizagem de 

Matemática escolar, mas discutir e investigar as estratégias 

didáticas com uso de TICs que surgem das interações entre 

professores e formadores. Também é possível, com base nesta 

iniciativa, considerar a atuação docente em contextos escolares, 

aliando elementos como os conhecimentos de didática da 

Matemática, em conjunto com os chamados “recursos tradicionais” 

(exposição no quadro-negro, objetos manipuláveis, trabalhos com 

instrumentos como régua e compasso, entre outros), além, é claro, 

dos recursos mediadores proporcionados pelas TICs (OLIVEIRA, 

2010, p.4) 

 Em um primeiro momento, não havia uma programação rígida que 

determinava quais problemas seriam oferecidos aos professores em determinada 

sessão, pois, de acordo com os pressupostos da pesquisa qualitativa, acreditou-

se que semelhante característica seria condicionada pelo ritmo de debates, 

questionamentos e discussões que teriam lugar no desenvolvimento das 

atividades, bem como pelas eventuais dificuldades relativas à fluência no 
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software, por exemplo. Desta maneira, a organização das sessões, com 

aproximadamente três horas de duração cada uma, tinha apenas alguns pontos 

importantes, que dificilmente seriam deslocados da posição em que se 

encontravam inicialmente: 

 1ª sessão: apresentação dos objetivos das oficinas e do projeto ao qual 

estavam ligadas; apresentação do software SuperLogo 3.0; distribuição 

dos questionários e respectivos esclarecimentos; primeiras atividades; 

 2ª sessão: atividades com o SuperLogo 3.0 e respectivas discussões; 

 3ª sessão: atividades com o SuperLogo 3.0 e respectivas discussões; 

 4ª sessão: atividades remanescentes; discussões coletivas sobre as 

sessões anteriores; relato dos professores sobre as oficinas e a 

participação de cada um; encerramento. 

 As oficinas foram realizadas na sala-ambiente de informática da respectiva 

escola, equipada com vinte computadores com configuração atualizada, no que 

diz respeito à velocidade dos processadores, resolução dos monitores de vídeo e 

demais características dos periféricos necessários5. Além disso, a sala era 

espaçosa e mobiliada de forma bem distribuída, o que favorecia a ergonomia do 

ambiente.   

5.3. Descrição dos sujeitos da pesquisa e dos instrumentos 

 Conforme mencionado na introdução deste trabalho, os sujeitos da 

pesquisa são professores dos níveis fundamental e médio de escolas públicas do 

estado de São Paulo, mais especificamente de uma escola localizada na cidade 

de Guarulhos. Não houve qualquer procedimento prévio de seleção: os 

professores foram voluntários, mediante convite feito por meio da Diretoria 

Regional de Ensino Guarulhos Norte. 

 Atenderam ao convite cinco professores, inicialmente, que lecionam a mais 

de cinco anos na disciplina de Matemática em diferentes escolas públicas da 

região, incluindo aquela na qual as sessões foram realizadas. No entanto, ao 

                                                 
5
 Apesar das características extremamente atualizadas dos equipamentos, é preciso registrar que 

o SuperLogo 3.0 é um software “leve”, ou seja, consome e necessita de poucos recursos de 

hardware, podendo, desta forma, ser utilizado em equipamentos menos privilegiados. 
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longo das quatro sessões supramencionadas, dois deles não puderam prosseguir, 

por razões pessoais, o que fez com que o estudo se limitasse a três sujeitos. 

 O perfil dos professores participantes da pesquisa foi levantado em 

entrevistas informais, já que seu pequeno número favoreceu os diálogos. Para 

manter o anonimato, os sujeitos tiveram seus nomes omitidos. 

 O professor 1 tem entre 10 e 15 anos de profissão e leciona a disciplina de 

Matemática para alunos dos primeiros anos do Ensino Médio e para alunos 

do nono ano do Ensino Fundamental. Em 1988, terminou a licenciatura 

plena em Matemática e cursou uma especialização em pedagogia em 

2005; 

 O professor 2 tem entre 5 e 10 anos de profissão. Leciona as disciplinas de 

Matemática e Física para os primeiros e segundos anos do Ensino Médio 

na rede pública em Guarulhos/SP. Em 2003, cursou Licenciatura Plena em 

Matemática; 

 O professor 3 tem entre 15 e 20 anos de profissão. Leciona a disciplina de 

Matemática para alunos do Ensino Fundamental dos oitavo e nono anos, 

além de primeiros e segundos anos do Ensino Médio em Guarulhos/SP. 

Em 1996, cursou Licenciatura Plena em Matemática e, em 2007, uma 

especialização em Educação Matemática; 

Outro instrumento, um questionário com três perguntas, também foi uti lizado 

(Anexo II). As questões foram respondidas no início da primeira sessão e visavam 

compreender melhor a relação dos professores participantes com a tecnologia, do 

ponto de vista profissional.  

O terceiro instrumento empregado na pesquisa está ligado à ideia de construções 

geométricas, especificamente de triângulos, com a proposta de que os 

professores pensassem em como seria possível construir distintos triângulos, 

dadas algumas medidas de segmentos e/ou ângulos internos. A proposta era a de 

que os professores cogitassem usar apenas os chamados “instrumentos 

tradicionais”, ou seja, tecnologias por assim dizer “não digitais” (régua, compasso, 

lápis, papel, transferidor, etc.), e descrevessem o roteiro que utilizaram para as 

construções. O objetivo consistia em levantar se os professores restringiam suas 

cogitações ao uso das ferramentas e ao teorema da soma das medidas dos 
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ângulos internos de um triângulo ou se, eventualmente, empregariam conceitos 

relativos às relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo em 

algumas das construções – ou seja, que conhecimentos e temas matemáticos os 

professores envolviam nas construções propostas. Isto permitiria, posteriormente, 

entender que relação entre o uso de tecnologias digitais e o conhecimento 

matemático disponível estaria em jogo (Oliveira, 2014). 

  As próximas figuras, de nove a treze, indicam as propostas com as quais 

os professores das oficinas deveriam trabalhar, sob o título Escreva os 

procedimentos cujas resoluções sejam os triângulos abaixo. 

 

Figura 9– Proposta de construção de triângulo pelos professores (item a) 

 

 

Fonte: o autor 

 

 

Figura 10 – Proposta de construção de triângulo pelos professores (item b) 

 

 

Fonte: o autor 
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Figura 11 – Proposta de construção de triângulo pelos professores (item c) 

 

Fonte: o autor 

 
Figura 12 – Proposta de construção de triângulo pelos professores (item d) 

 

Fonte: o autor 

 
Figura 13 – Proposta de construção de triângulo pelos professores (item e) 

 

Fonte: o autor 

 

 O quarto e último instrumento empregado neste trabalho foi construído 

para proporcionar a resolução de problemas pelos professores participantes da 

pesquisa, tendo por base a teoria das situações didáticas (Brousseau, 1986). Isto 
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significa afirmar que a concepção do instrumento previa o trabalho colaborativo 

entre os participantes, o que permitiria que as análises, neste ponto, 

considerassem as dialéticas adidáticas de ação, formulação e validação, bem 

como o movimento de institucionalização, de caráter didático. Deste ponto de 

vista, é preciso considerar que, justamente em relação ao instrumento anterior, o 

emprego do software SuperLogo representa a variável didática do experimento. A 

interface do programa computacional, bem como os comandos responsáveis por 

materializar as ações no âmbito das atividades compõem o milieu, de caráter 

antagônico. Desta forma, as atividades deste instrumento consistiam em: 

a) Construção de um quadrado de lado 100 passos de tartaruga; 

A proposta desta atividade seria a de analisar se os professores seriam 

capazes de relacionar o conceito de quadrado, em relação à sua 

construção, com a fluência necessária para fazê-lo no SuperLogo – aqui, 

como nas atividades seguintes, seria importante perceber, de modo 

diverso, se o uso do software e a apropriação de sua lógica remeteriam 

aos recursos matemáticos necessários; 

b) Construção de um triângulo equilátero de lado 100 passos de tartaruga; 

O trabalho com as medidas dos segmentos e ângulos, aqui, seria diferente 

da atividade anterior, mobilizando, por exemplo, a percepção sobre a 

diferença entre os ângulos internos e externos do polígono; 

c) Construção de um quadrado de lado n passos de tartaruga; 

Nesta atividade, o participante da oficina precisa utilizar a fluência já 

adquirida em relação ao SuperLogo, somada à ideia de variáveis 

computacionais para a construção de um quadrado qualquer; 

d) Construção de um polígono n-regular, com lado medindo m passos de 

tartaruga; 

Além da questão envolvida no item anterior, os professores precisariam 

compreender a lógica subjacente em relação aos ângulos envolvidos na 

construção de um polígono regular qualquer, bem como empregar os 

procedimentos da linguagem SuperLogo. Ao construir um procedimento 

que dê conta da construção de qualquer polígono regular, o professor 
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precisa “ensinar” ao software todos os elementos matemáticos envolvidos 

na construção (relação entre os ângulos e o número de lados, por 

exemplo); 

e) Construção de um triângulo retângulo equilátero, dados os lados iguais de 

medida n; 

Aqui, o professor, ao construir um procedimento que resolva a atividade 

proposta, deve recuperar os conhecimentos acerca do Teorema de 

Pitágoras, formalizando tais elementos por meio dos comandos 

pertinentes; 

f) Construção de um triângulo retângulo qualquer, dados a medida n de um 

dos lados e um dos ângulos. 

Nesta última atividade, o professor deve “ensinar” ao SuperLogo como 

trabalhar com relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo, o 

que o leva a buscar uma apropriação dos comandos responsáveis para, 

na interface computacional, prover os valores relativos ao seno, ao 

cosseno e à tangente de um ângulo. 

 Por meio, então, das atividades e questões presentes nos instrumentos 

aqui explicitados, os dados foram levantados e serviram às análises, constantes 

no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO SEIS  

 

 

 

ANÁLISES 

 

6.1 Um “plano geral” para as análises 

 A análise dos dados envolve as descrições obtidas com base nas 

respostas dos sujeitos ao questionário (Anexo II), nas resoluções da atividade 

escrita envolvendo triângulos (Anexo I) e nas construções das atividades com o 

SuperLogo (Anexo III), sob o ponto de vista da base teórica eleita para esta 

investigação, que inclui a Teoria das Situações Didáticas (Brousseau, 1986; 

Brousseau, 2008; Almouloud, 2007), a teoria do ciclo de uso das tecnologias por 

professores (Oliveira, 2014) e o construto seres-humanos-com-mídias (Borba e 

Villarreal, 2005). 

 De forma geral, considerando-se tanto a base teórica assumida para este 

estudo quanto os dados coletados por meio dos diferentes instrumentos, as 

análises procurarão contemplar: 

a) Correlação do perfil do professor, obtido pelo instrumento de pesquisa 

“questionário” e por entrevistas informais, com o percurso do mesmo 

durante as atividades; 

b) Destacar as dialéticas de ação – formulação – validação, ocorridas a partir 

de um milieu antagônico, proporcionado pelas atividades de construção de 

polígonos contidas no instrumento relativo ao SuperLogo, bem como a 

intervenção do pesquisador em momentos de institucionalização; 

c) Explicitar a correlação entre o conhecimento matemático do professor e a 

sua integração com o software, em um movimento de construção do tipo 

“pessoas-com-SuperLogo”; 
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d) Indicar o percurso dos sujeitos ao longo de etapas relativas ao uso de 

tecnologias ligadas à aprendizagem de matemática, desde a aquisição de 

fluência na interface até eventuais intervenções que evidenciem o 

movimento de pensar com tecnologias e/ou de elaborar temas 

matemáticos com as mesmas (Oliveira, 2014); 

 Do ponto de vista da Teoria das Situações Didáticas, parece fundamental 

determinar, de acordo com a natureza do estudo e dos objetos matemáticos 

envolvidos, quais as variáveis didáticas em jogo. Esta escolha emerge da 

necessidade de posicionar os sujeitos em relação às situações-problema a que 

são submetidos: alterações nos valores de determinadas variáveis devem 

estimular as pessoas envolvidas na resolução dos elementos de uma situação a 

buscar novas alternativas, reorganizando o saber estabelecido a partir dos novos 

elementos em análise. 

 No caso desta investigação, uma das variáveis didáticas eleitas envolve o 

suporte tecnológico, podendo assumir os valores suportes ditos “tradicionais” 

(lápis e papel, no caso) e suportes digitais (computador com software SuperLogo). 

Outra variável destacada é o objeto matemático tomado como tema dos 

problemas apresentados (quadrado, triângulo equilátero, polígono n-regular, 

triângulo retângulo). Assim, em um primeiro momento, as atividades envolveram 

lápis e papel (descrição de procedimentos para a construção de triângulos, dados 

alguns elementos dos mesmos, como medida de lados e/ou ângulos internos); 

depois, ocorreram distintas intervenções, sobre distintos objetos matemáticos, 

usando o SuperLogo.  

6.1.2 Perfil de uso das tecnologias pelos sujeitos da pesquisa 

 O questionário6, contendo três perguntas (Anexo II), permitiu traçar um 

perfil dos professores em relação ao uso de tecnologias em aulas de Matemática, 

tanto em relação às suas posições pessoais relativas ao emprego dos recursos, 

de forma geral, quanto em relação à experiência dos mesmos com elas e com o 

SuperLogo, especificamente. 

                                                 
6
 Este instrumento registra a resposta de quatro sujeitos, sendo que um deles (professor 4) viria a 

desistir na sessão seguinte. Em função da fidelidade aos dados coletados, optamos por manter e 

analisar suas respostas. 
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 A primeira questão trazia o seguinte enunciado: você acha possível que a 

inserção de ferramentas tecnológicas em sala de aula auxilie no desempenho dos 

alunos nas aulas de Matemática? Apresente argumentos para sustentação da sua 

posição. 

Resposta 1: Sim, pois elas permitem que os alunos tenham maior 

contato com o que está sendo ensinado. Acredito que as ferramentas 

tecnológicas tendem a diminuir a abstração dos conceitos;  

Resposta 2: Sim, desde que tenhamos condições de tempo para 

elaborar um bom projeto; 

Resposta 3: Sim, através das TICs, pois estabelece l igações com a 

Matemática e as outras áreas de conhecimento; 

Resposta 4: Sim, pois com os recursos tecnológicos é possível fazer 

algumas construções ou movimentos que em sala de aula dependem 

apenas da imaginação do aluno. 

De acordo com as respostas a esta questão, todos os professores 

participantes da pesquisa acreditam que o uso de ferramentas tecnológicas pode 

auxiliar no desempenho dos estudantes em aulas de Matemática. As 

argumentações refletem diferentes posturas pessoais diante da possibilidade de 

empregar tecnologias em sala de aula. Os professores 1 e 4 destacam a 

possibilidade de criar ambiências mais “concretas” para os conceitos estudados, e 

de criar certo dinamismo para as construções, o que indica uma maior expectativa 

destes profissionais em torno do desenvolvimento de atividades que 

implementem, por meio de interfaces computacionais, os conceitos trabalhados 

no plano curricular, emprestando-lhes caráter distinto daquele possível no suporte 

estático. Esta postura indica uma maior proximidade com a dimensão inicial do 

ciclo descrito por Oliveira (2014), ou seja, o de desenvolvimento de fluência no 

uso de dispositivos tecnológicos. O professor 3 parece interessado, por sua vez, 

em desenvolver uma postura que favoreça a dimensão de pensar com as 

tecnologias, postura que surgiria em um segundo momento, de acordo com 

Oliveira (2014). Já o professor 3 revela uma preocupação com dimensões do 

tempo didático e com a existência de um projeto, dimensões por assim dizer mais 

refinadas, pois estão ligadas à etapa mais avançada do ciclo de Oliveira (2014), 

relativo à elaboração de estratégias com as tecnologias.  
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Isto quer dizer que os professores 2 e 3 revelam maior preocupação com 

aspectos relativos à estratégia e à multidisciplinaridade, a medida que indicam 

preocupações com o projeto de trabalho no qual se inserem as tecnologias e nas 

ligações possíveis com outras disciplinas e áreas de conhecimento.  

A segunda questão tinha por enunciado o seguinte: você já teve 

experiências com tecnologia em suas aulas de Matemática? Se sim, comente os 

resultados. 

Resposta 1: Nunca utilizei novas tecnologias em sala de aula; somente 

régua, compasso, esquadro e transferidor. 

Resposta 2: Conheço algumas tecnologias, porém não se aplica na 

escola onde trabalho, que possui poucos computadores. 

Resposta 3: Apesar da escola que eu atuo ter sala de computadores 

para colocar em prática o uso das tecnologias é preciso o envolvimento 

de várias pessoas e um bom planejamento o que ainda leva um bom 

tempo. 

Resposta 4: Não, pois estou afastada há dois anos da sala de aula 

(como coordenadora) e não tenho como conhecer. 

Neste ponto, esperava-se, sem dúvida, o relato de algumas experiências 

que permitissem auferir o uso efetivo que os professores participantes da 

pesquisa faziam das tecnologias. Entretanto, pode-se perceber, pelas respostas 

exaradas, que os sujeitos não utilizam tecnologias digitais em sala de aula ou em 

salas ambiente de informática das escolas estaduais nas quais lecionam. 

Questões infra estruturais foram levantadas de forma predominante, tanto nas 

respostas apresentadas quanto no debate informal sobre este tema. Apenas o 

professor três argumentou que a questão do uso de tecnologias digitais envolve 

planejamento e empenho das pessoas que atuam na escola. 

A terceira questão tinha o seguinte enunciado: você já utilizou o SuperLogo em 

suas aulas? Se já utilizou, em que ocasião? E como trabalhou com o software? 

Nenhum dos professores participantes da pesquisa havia jamais usado o 

SuperLogo em suas atividades docentes. Este ponto foi considerado importante, 

já que seria possível, nas análises, acompanhar o início do movimento proposto 
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por Oliveira (2014), que consiste em desenvolver fluência em determinada 

interface. 

Assim, em relação ao perfil ligado ao uso de tecnologias na prática 

docente, têm-se professores que acreditam ser possível fazê-lo com proveito, em 

relação à aprendizagem dos estudantes, mas que jamais utilizaram tecnologias 

digitais.  

6.2 Mobilização de conhecimentos matemáticos pelos professores 

 O instrumento relativo à construção de triângulos com tecnologias 

“tradicionais”, como lápis, papel, régua e compasso (Anexo I) tinha por intenção 

verificar se os sujeitos limitavam suas propostas de resolução ao uso das 

ferramentas “tradicionais” e ao teorema da soma das medidas dos ângulos 

internos de um triângulo ou se usariam conceitos ligados às relações métricas e 

trigonométricas no triângulo retângulo em algumas das construções. Outra 

intenção era a de levantar algumas questões cujas respostas dependeriam de 

outros conhecimentos que não aqueles mobilizados na resolução das atividades. 

A questão geral, conforme exposto no Anexo I, era “Escreva os procedimentos 

cujas resoluções sejam os triângulos abaixo”. 

6.2.1 Primeira questão 

 A primeira questão envolvia a construção de um triângulo, dadas as 

medidas de seus três ângulos internos, todas iguais a sessenta graus (Figura 9). 

O Anexo I contém as respostas dadas pelos professores, que aqui são transcritas, 

por uma questão de clareza, no quadro 1, o qual, em seguida, reúne as 

argumentações dos sujeitos da pesquisa. 
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Quadro 1 – Construção das respostas ao item a 

Proposta 

 

Respostas 

Professor 1 

Nomeou os ângulos: A 

(inferior esquerdo), B (inferior 

direito), C (superior) 

 Traço um segmento AB; 

 Construo um segmento de 60
o
 em cada extremidade do 

segmento; 

 A intersecção dos lados dos ângulos construídos será o vértice 

do triângulo (c); 

Professor 2 

É um triângulo equilátero. Traçaria uma reta de n centímetros. Em 

cada extremidade, com o transferidor traçaria o ângulo de 60
o
. A 

partir de cada um destes pontos (após marcar os ângulos) vou 

traçar os outros lados do triângulo de n centímetros. 

Professor 3 

Traçar um segmento AB de medida qualquer; tomar esta medida 

com o compasso; colocar a ponta seca em A e fazer um arco; o 

mesmo para B. O ponto de intersecção destes arcos será o terceiro 

vértice do triângulo. 

Fonte: o autor 

Nesta atividade – assim como nas demais deste instrumento – os 

professores não trocaram ideias entre si, apesar da liberdade que possuíam para 

isto, uma vez que consideraram as propostas muito simples. Nesta resposta, os 

protocolos foram construídos de forma bastante rápida (menos que cinco 

minutos). Entretanto, alguns equívocos ou incompletudes conceituais podem ser 

destacados:  

 Professor 1 não indica como construiria os ângulos mencionados, e 

nem menciona quais segmentos, especificamente, comporiam a 

interseção mencionada (“dos lados dos ângulos construídos” não é uma 

descrição adequada); 
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 Professor 2 indica que traçaria uma “reta de n centímetros” – deveria 

dizer segmento de n centímetros. Em seguida, ao mencionar que 

traçaria dois segmentos a partir dos ângulos construídos, não esclarece 

a posição do terceiro vértice. 

6.2.2 Segunda questão 

  A segunda questão pedia a construção de um triângulo retângulo, dadas as 

medidas de seus segmentos constituintes (Figura 10). As respostas providas 

pelos professores podem ser conferidas no Quadro 2, em seguida. 

Quadro 2 – Construção das respostas ao item b 

Proposta 

 

Respostas 

Professor 1 

Nomeou os ângulos: A 

(inferior esquerdo), B (inferior 

direito) 

 Traço um segmento com medida 120; 

 Traço uma perpendicular em uma das extremidades do 

segmento com medida de 90; 

 Traço um segmento interligando os segmentos de 90 e 120, 

formando assim o terceiro lado do triângulo. 

Professor 2 

Tracei uma reta e depois, com compasso, tracei a perpendicular. Na 

primeira reta, marquei a medida de 4 cm (fiz a proporção), na 

perpendicular marquei 3 cm (proporção) e a hipotenusa deu 5 cm. 

Usei estas medidas (3, 4 e 5) já que se multiplicar todas por 30 

teremos os valores 90, 120 e 150. 

Professor 3 
Fazer um segmento de medida 120, construir um ângulo de 90

o
 em 

uma das extremidades do segmento e tomar uma medida de 90. 

Ligar as extremidades dos segmentos formados. 

Fonte: o autor 
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Da mesma forma que no item anterior, os protocolos foram construídos 

rapidamente. Alguns descuidos conceituais ocorreram aqui: 

 Professor 1 não indica como obteria a perpendicular; 

 Nenhum professor justifica porque, ao obter os dois primeiros 

segmentos, de 90 e 120, o terceiro teria 150 unidades de medida – 

ainda que o professor 2 utilize o termo “hipotenusa”; 

6.2.3 Terceira questão 

A terceira questão pedia a construção de um triângulo retângulo, dada a 

medida de um dos seus ângulos internos (diferente de 90o) e a medida do cateto 

adjacente (Figura 11). Os professores indicaram suas respostas, as quais podem 

ser conferidas no Quadro 3, a seguir. 

Quadro 3 – Construção das respostas ao item c 

Proposta 

 

Respostas 

Professor 1 

Nomeou os ângulos: A 

(inferior esquerdo), B (inferior 

direito) e C (superior) 

 Traço um segmento; 

 Traço uma perpendicular por uma das extremidades com 

medida 60; 

 Construo um ângulo de 60
o
 na extremidade da perpendicular 

(c); 

 A interseção do vértice c com o segmento traçado inicialmente 

será o ponto B, vértice do triângulo formado. 

Professor 2 

Traçaria uma reta e sua perpendicular para construir o ângulo de 

90
o
. Mediria o lado de 60 cm e na extremidade do lado, com o 

transferidor, marcaria o ângulo de 60
o
. Como um ângulo é 90

o
 e o 

outro é 60
o
, pela soma dos ângulos internos do triângulo, sabemos 

que o outro ângulo é 30
o
. 

Professor 3 
Fazer uma semirreta, construir um ângulo de 90

o
 e tomar uma 

medida de 60. Nesta extremidade, construir um ângulo de 60
o
 e 

prolongar até encontrar a semirreta inicial.  

Fonte: o autor 
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A análise das respostas transcritas no Quadro 3 evidencia certa falta de 

rigor dos sujeitos na descrição de seus procedimentos: 

 Nenhum dos três professores discute ou sequer menciona quais seriam 

as medidas dos segmentos empregados na construção, ou como tais 

medidas poderiam ser obtidas; 

 Como nas outras questões, os métodos para obtenção da perpendicular 

não são evidenciados; 

 “Construir um ângulo de 60o e prolongar até encontrar a semirreta 

inicial”, da maneira como anotou Professor 3, não é uma descrição 

adequada para a construção de um segmento. 

6.2.4 Quarta questão 

A quarta questão solicitava a construção de um triângulo retângulo, dada a 

medida da hipotenusa e a medida de um dos catetos (Figura 12). A transcrição 

das respostas dos professores está no Quadro 4, a seguir. 

Quadro 4 – Construção das respostas ao item d 

Proposta 

 

Respostas 

Professor 1 

 Traço um segmento; 

 Em uma das extremidades desse segmento traço uma 

perpendicular com medida 120; 

 Na extremidade da perpendicular traço um segmento de 

medida 200 de modo que intercepte o segmento inicial, 

formando o terceiro vértice do ângulo. 

Professor 2 

(anotou o valor 160 em um 

dos catetos) 

O primeiro passo aqui é achar a medida que falta, e para isso 

usamos o Teorema de Pitágoras. Após isso, a construção é feita 

como no item b, construção do ângulo de 90
o
 usando a 

perpendicular, marcando as medidas 3, 4 e 5, que são proporcionais 

a 120, 160 e 200 (40 vezes). 
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Professor 3 

Fazer uma semirreta e em sua extremidade construir um ângulo de 

90
o
 e tomar uma medida de 120. Tomar no compasso a medida 

200, colocar a ponta seca na extremidade e formar um arco. A 

intersecção desse arco com a semirreta formará o 3º vértice do 

triângulo. 

Fonte: o autor 

Em sua resposta, Professor 2 trouxe um recurso matemático importante, o 

Teorema de Pitágoras. A correlação feita com a resolução anterior também revela 

uma percepção mais ampla sobre a natureza do conhecimento matemático que 

se propõe à discussão. Ainda aqui, entretanto, algumas dificuldades e/ou 

imprecisões precisam ser destacadas: 

 Professor 1 não cogita sobre os ângulos em sua construção, ou sobre 

meio de obter a medida faltante de um dos catetos, como se fosse 

possível, por exemplo, “ajeitar” o instrumento de medição para obter a 

construção desejada. Da maneira como indica, nada garante que a 

construção tem as medidas solicitadas; 

 Apesar de indicar um método correto, Professor 3 não esclarece em 

que extremidade iria colocar “a ponta seca” do compasso. 

6.2.5 Quinta questão 

A quinta e última questão deveria tratar da construção de um triângulo 

retângulo, dada a medida de um dos ângulos e a medida do cateto oposto. 

(Figura 13). A transcrição das respostas dos professores está no Quadro 5, a 

seguir. 

Quadro 5 – Construção das respostas ao item e 

Proposta 
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Respostas 

Professor 1 

 Traço um segmento; 

 Em uma das extremidades construo um ângulo de 30
o
 e na 

outra traço uma perpendicular com medida 50; 

 A intersecção da perpendicular com o lado do ângulo de 30
o
 

gera o terceiro vértice do triângulo. 

Professor 2 

Traçaria uma reta r e depois sua perpendicular s. Na perpendicular, 

marcaria a medida 50. Na outra extremidade da reta r (oposta ao 

ângulo de 90
o
), com o transferidor, marcaria o ângulo de 30

o
. 

Traçaria outra reta a partir deste ângulo de 90
o 

até o ponto da 

perpendicular s onde está marcada a medida de 50 cm. 

Professor 3 
Fazer uma semirreta e em sua extremidade construir um ângulo de 

90
o
 e tomar uma medida de 50. Nessa extremidade construir um 

ângulo de 60
o
 e prolongá-lo até encontrar a semirreta inicial. 

Fonte: o autor 

Também aqui nenhum comentário é feito acerca das medidas do cateto 

adjacente e da hipotenusa, que não estão assinaladas na proposta. Além disso: 

 Os professores não indicam como obterão a perpendicular – Professor 

3 sequer a menciona, apenas indica que tomará uma medida de 50 

após a construção de um ângulo de 90o; 

 Ainda aqui, Professor 3 indica, em relação ao ângulo de 60o, a intenção 

de “prolongá-lo”. 

A análise desta atividade permitiu perceber que, na maioria dos casos, com 

exceção da postura de Professor 2 diante da quarta questão, a mudança em 

parâmetros específicos da variável didática objeto matemático não levou os 

professores a procurar, no suporte lápis e papel, recursos distintos, seja para 

aumentar o rigor e a precisão nas construções propostas, seja mesmo para fazê-

lo de forma correta, como faltou à Professor 1 na quarta questão. As análises da 

sessão seguinte permitirão articular estas observações a outras, obtidas em 

relação ao uso do SuperLogo, sob o ponto de vista específico das teorias que 

iluminam esta investigação. 

6.3 Análises relativas às atividades com o SuperLogo 

 Uma primeira observação deve ser feita neste ponto das análises, de modo 

a indicar uma primeira correlação com o item anterior: o aspecto de pouco rigor 

nas explicações feitas pelos professores, que não indicavam como uma 
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perpendicular era obtida, por exemplo, ou de que forma um determinado ângulo 

era tomado, decresceu significativamente em relação às atividades com o 

SuperLogo. E este processo, como se verá a seguir, ocorreu, em grande medida, 

em face do desenvolvimento da fluência em relação ao software matemático. Ou 

seja, 

Explorar a interface digital oferecida por um software determinado 

compreende uma busca pelo domínio de sua lógica antes de (...) colocá-lo 

a serviço do pensamento e sua expressão, no caso, matemática. Assim 

como o advento da escrita condicionou diversos avanços no âmbito das 

demonstrações matemáticas (Borba e Penteado, 2003), a escrita digital 

dentro de certa lógica de funcionamento condiciona os progressos que 

eventualmente o indivíduo poderá ter em seu trabalho de descoberta dos 

novos conhecimentos. Desenvolver fluência equivale a saber usar com 

desenvoltura, de modo que este aspecto seja aliado de uma outra fluência, 

de caráter mental, que permite, por sua vez, ao sujeito, avançar na 

reorganização dos conhecimentos no âmbito do próprio processo que o 

leva a tomar o problema proposto como seu e investigar, em dialéticas e 

movimentos cada vez mais refinados, até formar uma proposição sua, que 

tenha o status de solução, resposta (OLIVEIRA, 2014, p.6). 

 O que se percebe, então, nas resoluções apresentadas pelos professores, 

é uma trajetória que indica que o desenvolvimento da fluência apoia, senão a 

aprendizagem, a reorganização dos constructos cognitivos empregados para que 

determinado problema encontre uma proposta de resolução. 

 Desta forma, o terceiro instrumento empregado com os professores 

continha as seguintes propostas investigativas com o uso do software SuperLogo: 

 Construção de um quadrado de lado medindo 100 passos de tartaruga; 

 Construção de um triângulo equilátero de lado 100 passos de tartaruga; 

 Construção de um quadrado de lado n passos de tartaruga, n > 0; 

 Construção de um polígono n-regular, com lado m passos de tartaruga, 

n>0, m>0; 

 Construção de um triângulo retângulo, dado um ângulo (diferente do de 

90o) e a medida do cateto adjacente. 

 Assim como em relação às atividades propostas no instrumento anterior, os 

professores poderiam discutir entre si quando da construção de respostas. Estas 
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atividades começaram na segunda sessão e se estenderam até a quarta (e 

última).  

 Na primeira sessão, após a consecução das atividades dos dois primeiros 

instrumentos, uma abordagem sobre os comandos básicos do SuperLogo foi 

realizada com os professores, incluindo os conceitos de variável de programação7 

e de procedimentos, conforme indicado no capítulo três – esta etapa introdutória 

durou cerca de 40 minutos, com um tempo para prática livre. Este procedimento 

buscou contemplar a primeira etapa da primeira fase da teoria do ciclo, relativa à 

fluência, e que consiste em apoiar os sujeitos na exploração da lógica da interface 

(Oliveira, 2014).  

6.3.1 Construção de um quadrado de lado medindo 100 passos de tartaruga 

 Diante desta atividade, os professores se organizaram em três 

computadores distintos, apesar de próximos. Como se tratava da primeira 

atividade, notou-se certa insegurança no começo, o que levou os sujeitos à 

produção de diversos erros, revelados pelo percurso traçado pela tartaruga, que 

não formava quadrados com os comandos escritos. Diante de tais erros, os 

professores começaram a discutir como deveriam pensar para construir um 

quadrado a partir dos comandos, perpetrando, concomitantemente, ações 

pontuais de experimentação em relação aos comandos do software. A lógica de 

funcionamento da interface (Oliveira, 2014) não se encontrava ainda bem 

estabelecida entre os participantes, o que pode justificar as dificuldades. Em um 

momento posterior, em meio aos insucessos, Professor 2 indicou que “estavam 

pensando errado”, e propôs retomar a lógica da atividade anterior, referente à 

construção de triângulos com lápis e papel: segundo o docente, ali também eles 

deveriam pensar no conceito de quadrado, conjugando esta providência à 

sequência necessária para produção deste objeto no SuperLogo. Desta forma, os 

professores chegaram à conclusão de que, para produzir um quadrado, deveriam 

relacionar o traçado dos segmentos aos comandos pf (para frente) e pt (para 

                                                 
7
 Prefere-se o termo variável (ou variáveis, quando for o caso) de programação para designar o 

elemento de memória cujo valor, referente a um tipo de dado computacional (número inteiro, 
número real, etc.), pode ser distinto, dependendo do contexto de uso e da inserção de valores no 
programa ou na interação com o usuário do mesmo. A ideia principal é distinguir este uso daquele 

referente às variáveis em funções matemáticas, por exemplo.  
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trás), e a produção de ângulos aos comandos pd (para direita) e pe (para 

esquerda). Esta proposta permitiu que cada um construísse o quadrado em seu 

computador, comparando, posteriormente, as produções, que foram comentadas, 

em um momento final, de forma coletiva, com a condução do pesquisador. A 

correlação entre a atividade investigativa, configurada como situação adidática 

(Brousseau, 2008) e o trabalho com a interface informática é evidenciado a 

seguir, no Quadro 68. 

Quadro 6 – Análise esquemática da primeira atividade, quarto instrumento 

Movimento dos 

professores 

Dialética (Teoria das 

Situações Didáticas) 

Correlação com a teoria do 

ciclo 

Ações pontuais de 

experimentação de comandos; 

uso de comandos do SuperLogo 

com insucessos. 

Ação 

Uso do software para explorar os 

elementos da interface 

(desenvolvimento de fluência em 

nível elementar). 

Retomar a lógica da atividade 

anterior; pensar no conceito de 

quadrado; relação entre os 

comandos e a construção. 

Formulação 

Uso do software para explorar os 

elementos da interface; 

Apropriação da lógica da 

interface (como fazer segmentos 

e ângulos especificamente no 

SuperLogo). 

Comentar e comparar as 

construções obtidas por cada 

um; 

Validação 

Experimentação e visualização 

das construções (componentes 

básicos de pensar com as 

tecnologias) 

Discussões coletivas, com a 

orientação do pesquisador. 
Institucionalização 

Experimentação e visualização 

das construções 

Fonte: o autor 

Em relação aos resultados obtidos, a forma final de todos ficou bastante 

semelhante. Nesta atividade, não foram empregadas variáveis de programação, 

nem procedimentos. Um exemplo dos resultados obtidos pode ser visto na Figura 

                                                 
8
 Este quadro, assim como os seguintes, evidenciam uma lógica de análise concebida por Oliveira 

(2014), ao mencionar a necessidade de prover evidentes correlações entre teorias envolvidas em 

uma investigação. 
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14, na qual se percebem, inclusive, alguns erros cometidos pelo professor, 

ligados às dificuldades com a sintaxe específica da interface. 

 
 

Figura 14 – Construção do quadrado (Professor 2) 

 

Fonte: o autor 

 Ao final desta atividade, os próprios professores indicaram que teriam 

maior facilidade em prosseguir, pois já estavam compreendendo como ligar a 

Matemática necessária ao trabalho com o SuperLogo. Isto se mostrou, em certa 

medida, na construção posterior. 

6.3.2 Construção de um triângulo equilátero de lado 100 passos de 

tartaruga 

 Para a segunda atividade da sequência, os professores iniciaram 

conversando entre si, e indicando que deveriam seguir a mesma lógica adotada 

na construção do quadrado. Ao resgatar o conhecimento matemático necessário 

para a construção solicitada, os professores indicaram que os ângulos envolvidos 

seriam diferentes, e teriam 60o. Imediatamente, então, os docentes passaram a 

experimentar a proposta, por meio de comandos na interface específica do 
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SuperLogo. Os primeiros resultados, entretanto, causaram surpresa nos sujeitos, 

à medida que não surgiu o triângulo esperado, como pode ser visto na Figura 15.  

 

Figura 15 – Tentativa de construir um triângulo equilátero (Professor 2) 

.   

Fonte: o autor 

 A discussão que se seguiu entre os professores partiu do princípio de que 

algo estava errado – não sobre o conhecimento matemático, relativamente 

simples – com o método empregado na construção. Neste momento, os 

professores revisitaram os comandos empregados e fizeram alguns testes, até 

que perceberam que, apesar de o ângulo de 60º estar correto, o robô do 

SuperLogo usava o ângulo externo, suplementar em relação ao primeiro tentado, 

no valor de 120o. Novas tentativas foram feitas, então, individualmente, e 

conferidas, até que se constatou o acerto da construção. A trajetória dos 

professores ao longo do problema componente da situação adidática (Brousseau, 

2008) e as respectivas articulações teóricas podem ser vistas no Quadro 7. O 

resultado obtido pelos sujeitos, também muito semelhante em seu formato final, 

encontra-se na Figura 16.  

 Uma vez obtidos os resultados por todos, o pesquisador conduziu a 

discussão no sentido de promover um movimento de institucionalização em 



79 

 

 

relação à trajetória feita, levantando questões sobre a importância do 

conhecimento matemático, e ouvindo dos professores que vários conceitos 

matemáticos subjacentes foram mobilizados, de forma que isto poderia compor, 

eventualmente, atividades com os alunos, que descobririam ou revisitariam, para 

compreender, conceitos como o de ângulos suplementares, por exemplo. Esta 

colocação dos sujeitos indica uma disposição para a elaboração de temas a partir 

do uso de interfaces tecnológicas, terceira etapa do ciclo de Oliveira (2014). 

Quadro 7 – Análise esquemática da segunda atividade, quarto instrumento 

Movimento dos 

professores 

Dialética (Teoria das 

Situações Didáticas) 

Correlação com a teoria do 

ciclo 

Experimentação de comandos para 

construção de triângulo equilátero 

usando ângulo de 60o; testes com 

comandos do SuperLogo para 

compreender o uso do ângulo 

externo pelo robô. 

Ação 
Apropriação da lógica da interface 

como subsídio para o pensamento 

matemático; 

Pensar com o SuperLogo (Oliveira, 

2014), ao revisitar os conceitos 

matemáticos e conjugá-los para a 

construção na interface empregada. 

Revisitar os conceitos matemáticos 

necessários; proposta de que o 

ângulo suplementar de 120º seria a 

opção correta. 

Formulação 

Comentar e comparar as 

construções obtidas por cada um. 
Validação 

Experimentação e visualização das 

construções (componentes básicos 

de pensar com as tecnologias) 

Discussões coletivas, com a 

orientação do pesquisador. 

Institucionalização 

Experimentação e visualização das 

construções; correlação com temas 

ligados a atividades que 

mobilizariam, com os alunos dos 

sujeitos, conhecimentos relativos a 

ângulos complementares. 

Fonte: o autor 

No trabalho dos professores, perceberam-se movimentos de avanço e 

retomada entre as dialéticas de ação e formulação. Percebe-se, aqui, que as 

constatações e avanços, rumo à resolução do problema, não dependeram do 

pesquisador, mas foram obtidas a partir de retroações em relação ao milieu 

(Brousseau, 2008; Almouloud, 2007). Em correlação com este trabalho, percebe-

se a integração das dialéticas de ação e formulação, dinamicamente falando, com 
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duas fases do ciclo de Oliveira (2014): a apropriação da lógica da interface, da 

fase de fluência, que permitiu compreender como o SuperLogo prevê o trabalho 

com ângulos na construção de polígonos, e o pensar com o SuperLogo, em 

conjunto com o saber matemático, que consolidou o emprego do suplementar do 

ângulo de 60º.  

Figura 16 – Construção do triângulo equilátero (Professor 1) 

 

Fonte: o autor 

 Na continuação da trajetória investigativa dos professores, novos conceitos 

seriam importantes, como se vê a seguir. 

6.3.3 Construção de um quadrado de lado n passos de tartaruga, n > 0 

 Como já foi dito na justificativa contida na metodologia acerca deste 

problema, a intenção, nesta atividade, era a de que os professores 

compreendessem e relacionassem com o conhecimento matemático pertinente o 

uso de variáveis de programação, de modo a revisitar a construção do quadrado 

já realizada, mas sem que uma medida específica fosse imposta para os 

segmentos componentes: poderia ser qualquer medida, desde que se 

empregasse um número real maior que zero. Nas experimentações iniciais, os 
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professores descobriram rapidamente que medidas muito pequenas ou muito 

grandes (0,1 e 1000, por exemplo) dificultariam a visualização, ainda que 

entendessem que a resolução poderia estar correta apesar disto. 

 Desta forma, as dificuldades relativas a esta atividade ocorreram mais no 

aspecto operacional: testar e descobrir o modo correto, em termos sintáticos, do 

uso de variáveis de programação relacionadas à construção do quadrado. Além 

disso, o uso de entradas diretas no modo linha de comando foi substituído pelo 

modo programado, possível por meio do recurso “procedimento” do SuperLogo. 

Esta providência visava permitir que um valor qualquer fosse atribuído para a 

construção dos lados de um quadrado. 

 Uma vez superado estes entraves iniciais, a mesma lógica relativa ao 

primeiro problema deste instrumento foi empregada. Na discussão coletiva de 

caráter institucionalizador, promovida em seguida, as possibilidades de novos 

temas foram discutidas, como, por exemplo, dar significado, para os estudantes, 

ao trecho inicial de algumas frases contidas em tarefas comuns, como “dado um 

quadrado qualquer...”. Além disso, os professores levantaram inúmeras 

possibilidades para desenvolver temas com uso de procedimentos em suas aulas. 

O pesquisador destacou o fato de que, após ser incorporado na base do 

SuperLogo, um procedimento pode ser usado indefinidamente. 

O Quadro 8 e a Figura 17 trazem as análises da atividade investigativa do 

professor e um resultado da consecução da tarefa, respectivamente. 

Quadro 8 – Análise esquemática da terceira atividade, quarto instrumento 

Movimento dos 

professores 

Dialética (Teoria das 

Situações Didáticas) 

Correlação com a teoria do 

ciclo 

Experimentação de comandos para 

uso de variáveis de programação; 

teste com medidas muito pequenas e 

muito grandes; experimentações 

com procedimentos do software. 

Ação 

Uso do software para explorar os 

elementos da interface relacionados 

a variáveis de programação 

(desenvolvimento de f luência em 

nível elementar); apropriação da 

lógica da interface como subsídio 

para o pensamento matemático; 

formalização do uso de 

procedimentos (modo programado 

do SuperLogo, que pede fluência 
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mais avançada). 

Retomar o conceito de quadrado; 

relação entre os comandos e a 

construção; criação de um 

procedimento “genérico” para o 

quadrado. 

Formulação 

Pensar com o SuperLogo (Oliveira, 

2014), ao revisitar os conceitos 

matemáticos e as experiências 

anteriores para conjugá-los, na 

construção, com os novos elementos 

apropriados.  

Comentar e comparar as 

construções obtidas por cada um. 
Validação 

Experimentação e visualização das 

construções (componentes básicos 

de pensar com as tecnologias) 

Discussões coletivas, com a 

orientação do pesquisador. 

Institucionalização 

Correlação com temas atinentes a 

atividades que mobilizariam, com os 

alunos dos sujeitos, a exploração do 

signif icado de expressões como “um 

quadrado qualquer”; propostas de 

temas diversos para uso de 

procedimentos e variáveis em 

SuperLogo. 

Fonte: o autor 

 

Figura 17 – Construção de um quadrado de lado n (Professor 1) 

 

Fonte: o autor 

 Desta forma, no âmbito desta atividade, outros elementos surgiram, 

indicando a possibilidade de que os professores venham a pensar com as 
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tecnologias e que elaborem temas a partir da apropriação dos conhecimentos 

relativos a elas, conjugados com o domínio do saber matemático de referência. 

Estas etapas, segunda e terceira do ciclo proposto por Oliveira (2014) podem 

acontecer, então, enquanto se consolida a fluência na interface (primeira etapa). 

 

6.3.4 Construção de um polígono n-regular, com lado m passos de 

tartaruga, n>0, m>0, n inteiro 

 A quarta atividade do quarto instrumento demandava uma complexidade 

maior, se comparada as anteriores. Em um primeiro momento, os docentes já 

compreenderam que precisariam construir um procedimento e usar variáveis de 

programação. De forma mais objetiva, para construir um polígono de n lados, 

cada lado com m passos de tartaruga, os professores iniciaram por meio de 

ações pontuais usando o SuperLogo: após alguns momentos, ainda sem construir 

procedimentos, os sujeitos construíram pentágonos e hexágonos regulares, 

observando que os ângulos externos necessários para tais objetos eram de 72 e 

60 graus, respectivamente. Desta forma, cogitaram descobrir qual a relação entre 

o número de lados e a medida do ângulo externo necessário em graus. Em 

alguns minutos, chegaram à conclusão (correta) de que bastaria dividir 360 pelo 

número de lados do polígono para a obtenção do ângulo necessário. A partir daí, 

após questionar o pesquisador, que lhes aconselhou a pesquisar na “ajuda” do 

próprio software, entenderam que a operação poderia constituir comandos, com 

sintaxes pf :m e pd 360 /:n.  

 Neste ponto, surgiu outra dúvida: os dois comandos acima precisariam ser 

repetidos n vezes, não sendo possível saber, na construção do procedimento, 

qual o valor de n. Os sujeitos perceberam que tinham que construir o 

procedimento de forma que esta repetição ocorresse. O pesquisador, então, 

quando questionado a este respeito, solicitou que os professores buscassem, na 

ajuda do software, algum comando que lhes permitisse implantar a característica 

desejada. Neste ponto, os professores, após várias pesquisas, conseguiram 

formalizar o uso do comando repita, o que permitiu que os mesmos escrevessem 

repita :n [pf: m pd 360/n]. Após certo debate, os professores implementaram, com 

alguma dificuldade, estes comandos, conseguindo concluir a atividade com êxito. 
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As discussões recuperaram estes percalços, vistos como “desafios” pelos 

professores, que passaram a compreender outro aspecto, mais refinado, do 

funcionamento da lógica da interface. O Quadro 9 e a Figura 18 ilustram o 

processo aqui descrito. 

Quadro 9 – Análise esquemática da quarta atividade, quarto instrumento. 

Movimento dos 

professores 

Dialética (Teoria das 

Situações Didáticas) 

Correlação com a teoria do 

ciclo 

Construção de pentágonos e 

hexágonos; consulta à ajuda do 

SuperLogo. 

Ação 

Apropriação da lógica da interface 

como subsídio para o pensamento 

matemático. 

A partir da constatação da medida do 

ângulo com 360/n e da consolidação 

da lógica do comando repita, 

submissão ao grupo da proposta 

repita :n [pf: m pd 360/n]. 

Formulação 

Pensar com o SuperLogo (Oliveira, 

2014), ao descobrir meios para levar 

a cabo uma atividade em conexão 

com a lógica da interface.  

Comentar e comparar as 

construções obtidas por cada um. 
Validação 

Experimentação e visualização das 

construções (componentes básicos 

de pensar com as tecnologias) 

Discussões coletivas, com a 

orientação do pesquisador. 

Institucionalização 

Reconhecimento da importância em 

avançar na compreensão da 

interface (f luência) e de como os 

problemas já tendem a “despertar” 

os recursos do software em 

consolidação no arcabouço cognitivo 

de cada um. 

 
Fonte: o autor 
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Figura 18 – Construção de um polígono n-regular de lado m (Professor 3) 

 

Fonte: o autor 

6.3.5 Construção de um triângulo retângulo, dado um ângulo (diferente do 

de 90o) e a medida do cateto adjacente. 

 A última atividade do quarto instrumento foi considerada mais complexa 

pelos professores participantes da investigação. Ao contrário das anteriores, 

alguns dados não foram fornecidos diretamente, e precisariam ser obtidos por 

meio do uso do conhecimento matemático referente às relações trigonométricas 

no triângulo retângulo. 

 A análise do problema, por parte dos professores, fez com que os mesmos 

percebessem a necessidade de aplicar o conhecimento mencionado após alguns 

minutos. Diante disso, questionou-se sobre a possibilidade de uso de funções 

trigonométricas no SuperLogo. Como parte da dinâmica, que previa a ideia de 

devolução (Brousseau, 2008), os professores, por conta própria, pesquisaram na 

“ajuda” do software para descobrir as funções sen (seno), cos (cosseno) e tan 

(tangente), bem como as sintaxes relativas às mesmas. 

 Praticamente, toda uma sessão foi utilizada para desenvolver a formulação 

relativa a este problema, e toda a fluência sobre a interface, conquistada até 

aquele momento, foi empregada. Claramente, os professores faziam as 
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experimentações e buscavam visualizar os resultados, de maneira a produzir um 

triangulo retângulo qualquer, com base nos dados fornecidos, e não um triângulo 

retângulo particular. O movimento de pensar com o SuperLogo (Oliveira, 2014) 

esteve presente tanto nas dialéticas de ação como de formulação, levadas a 

efeito pelos professores. Aqui foi possível perceber a construção de um 

conhecimento a partir de um coletivo formado por seres-humanos-com-

SuperLogo (Borba e Villarreal, 2005), uma vez que as lógicas subjacentes 

previam o trabalho com o software que não podia ser separado do conhecimento 

matemático, condição das pessoas. Na Figura 19, em seguida, os comandos 

responsáveis pela resolução apresentada, de forma coletiva, encontram-se 

explicitados, bem como o triângulo retângulo resultante do comando assinalado 

na mesma figura. 

 

 

Figura 19 – Comandos, chamada do procedimento e resultado (atividade 5, quarto 
instrumento) 

 

Fonte: o autor 

  Assim, após a execução do primeiro comando (pf :catetoadj), que indicava 

a extensão do cateto adjacente, fornecida como parâmetro, seria necessário 

instruir o robô para executar o giro no ângulo  necessário, no caso, entre o 

cateto adjacente e a hipotenusa. Os professores lembraram que o ângulo 

fornecido como parâmetro era interno, então deveriam usar o suplementar, o que 

implicava em calcular a diferença da medida do ângulo em graus para 180 (pd 

180 – :angulo). A medida da hipotenusa é dada pela relação    
  

     
, 
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implementada pelos professores por meio do comando pf :catetoadj / cos :angulo. 

Em seguida, seria necessário comandar o robô para executar o giro relativo ao 

ângulo entre a hipotenusa e o cateto oposto. Qual seria, então, o valor deste 

ângulo? Em suas formulações, os professores indicaram que já sabiam o valor do 

ângulo reto (90º) e o valor do ângulo  (:ângulo). Neste caso, concluíram que o 

valor do ângulo  faltante seria dado por  = 180 – 90 – , ou seja,  = 90 – . 

Entretanto, os sujeitos perceberam que este não era este o ângulo a ser usado 

pelo robô, que trabalha com ângulos externos. Após algumas validações e 

revisitas às formulações realizadas, concluíram que este valor seria dado por 90 + 

 (pd 90 + :angulo).  

 A Figura 20 pode esclarecer este ponto do raciocínio. Lá, percebe-se que, 

no momento em que o robô termina de construir a hipotenusa, no sentido BC, 

está alinhado em relação à reta f. Claramente, então, para construir o cateto 

oposto, precisa se alinhar à reta e no sentido CA. Assim, seu giro deve 

contemplar o ângulo 1, além do ângulo de 90º. Este resultado, aliás, provém do 

teorema dos ângulos externos do triângulo9. 

 Por fim, no último movimento da construção, destinado a construir o cateto 

oposto, utilizou-se o comando pf :catetoadj * tan :angulo, da relação 

trigonométrica               . 

 Em relação a esta última atividade, as correlações com as bases teóricas 

utilizadas parecem bastante claras. O Quadro 10 traz estas argumentações, com 

destaque para a dinâmica entre as dialéticas – vários momentos permitiram aos 

sujeitos transitar entre ação, formulação e validação, nos dois sentidos – e a 

integração destes momentos com o pensar com tecnologias, segunda fase do 

ciclo de Oliveira (2014). A construção evidenciou, também, um movimento 

integrado, no sentido de que as ações ocorriam a partir de um coletivo de seres-

humanos-com-SuperLogo (Borba e Villarreal, 2005).   

 

                                                 
9
 O teorema dos ângulos externos indica que a medida de um ângulo externo em um dado vértice 

de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos dos vértices opostos. No caso 

exposto na Figura 16, é preciso considerar que os ângulos de referência são opostos pelo vértice.  
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Figura 20– Raciocínio sobre que ângulos usar na resolução da quinta atividade, 
quarto instrumento 

 

Fonte: o autor 

 

Quadro 10 – Análise esquemática da quinta atividade, quarto instrumento 

Movimento dos 

professores 

Dialética (Teoria das 

Situações Didáticas) 

Correlação com a teoria do 

ciclo 

Experimentação de comandos para 

construção do triângulo retângulo 

“genérico”; busca e experimentação 

das funções trigonométricas na 

interface. 

Ação Pensar com o SuperLogo (Oliveira, 

2014), ao revisitar os conceitos 

matemáticos e conjugá-los para a 

construção na interface empregada; 

descoberta de conexões com o 

conhecimento matemático a partir de 

explorações da lógica da interface e 

do uso da interface como extensão 

do pensamento 

Revisitar os conceitos matemáticos 

necessários; uso dos ângulos 

suplementares; proposta de uso do 

Teorema dos ângulos externos do 

triângulo; proposta de uso das 

relações trigonométricas no triângulo 

retângulo. 

Formulação 

Comentar e comparar as 

construções obtidas por cada um. 
Validação 

Experimentação e visualização das 

construções (componentes básicos 

de pensar com as tecnologias); 
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verif icação da coerência das 

construções parciais. 

Discussões coletivas, com a 

orientação do pesquisador. 

Institucionalização 

Discussão sobre o emprego do 

conhecimento matemático a partir de 

reflexões mediadas pela interface 

computacional; pertinência do uso de 

atividades semelhantes como 

integradoras de vários temas 

matemáticos. 

Fonte: o autor 

 Na institucionalização, ocorrida, mais uma vez, a partir de uma sessão 

coletiva de debates envolvendo os professores e o pesquisador, os professores 

indicaram a possibilidade de desenvolver o ensino de temas matemáticos a partir 

do pensamento e do uso integrado das tecnologias. De igual modo, os 

professores indicaram, neste momento, a importância das atividades 

desenvolvidas com lápis e papel, que serviram de referência em vários 

momentos, e acabaram por ser integradas, e não excluídas, em relação às 

tecnologias digitais. 

 Concluídas as análises, as recomendações, reflexões e apontamentos 

vistos como importantes seguem no momento final deste trabalho, que contém as 

considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 
 

 
 

 

 Resta recuperar, neste ponto, a questão direcionadora desta investigação, 

de modo a proporcionar uma última discussão, pelo menos neste trabalho, a 

respeito da forma como a mesmo foi (ou não) respondida: “de que maneira 

professores de Matemática que lecionam nos níveis de ensino Fundamental 

e Médio de escolas públicas podem utilizar o software SuperLogo em 

conjunto com seus conhecimentos de Geometria, a partir de uma 

perspectiva teórica que implique em adquirir fluência, pensar e elaborar 

temas com as tecnologias?”.  

 Antes de outras considerações, é preciso dizer que esta questão, no lugar 

de ser equacionada completamente, deu lugar a outros questionamentos, como a 

influência do perfil dos sujeitos (nesta pesquisa, os três professores tinham perfis 

muito semelhantes) sobre o desenvolvimento da fluência e o processo de pensar 

com as tecnologias, por exemplo. É importante, todavia, que um trabalho desta 

natureza aponte para continuidades, e este debate pode ser uma delas.  

 Alguns esclarecimentos sobre a questão norteadora, entretanto, puderam 

ser levantados. Os professores que participaram das sessões de pesquisa 

deixaram claro, ao responderem uma das perguntas do questionário, que jamais 

haviam trabalhado com tecnologias digitais em suas aulas de Matemática, 

mencionando, para isto, não medo, desilusão ou má-vontade, mas problemas 

infraestruturais das unidades de ensino em que atuam. Este fato chama a 

atenção, já que se trata de profissionais que atuam em tempos que vão de um 

pouco menos de dez até mais de vinte anos como docentes. Isto não lhes fez 

diminuir a expectativa, nem a perspectiva crítica: acreditam que o uso de 

interfaces digitais é importante e necessário, mas mencionam projetos 
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direcionadores e abordagens multidisciplinares como elementos relevantes para a 

inserção de mídias, softwares e elementos correlatos.  

 Ao trabalharem com atividades envolvendo lápis e papel, os sujeitos 

acabaram por evidenciar certa falta de rigor, o que fez surgir respostas com 

imprecisões e pequenos erros conceituais. Os métodos empregados para 

construir os triângulos não variaram muito e se ativeram aos casos particulares 

analisados. Em nenhum momento surgiram as recuperações de conceitos 

matemáticos correlatos ou subsidiários: régua e compasso foram os elementos 

imaginários eleitos para dar conta, nem sempre o mais corretamente possível, 

das respostas. Entretanto, esta etapa teve sua importância no momento seguinte: 

colocados em atividade investigativa, no âmbito de um milieu antagônico e por 

meio de situações didáticas, os professores passaram a desenvolver fluência em 

relação à interface que se lhes apresentava até então inédita: o SuperLogo. Além 

disso, ficou muito clara a necessidade de rigor e recuperação constantes em 

relação aos conceitos matemáticos envolvidos, sem os quais a consecução das 

atividades não seria possível.  

 O processo navegou por duas etapas distintas, típicas da teoria do ciclo, 

constituídas por explorar a interface e compreender a lógica da mesma. As 

atividades pediam, entretanto, mais do que saber lidar com comandos de 

programação típicos da linguagem: era preciso recuperar o sentido matemático da 

construção, como foi feito, ainda que de forma limitada, com as tecnologias 

consideradas tradicionais (lápis e papel). A tecnologia, no âmbito da estratégia 

materializada pelas atividades, funcionava de modo a reorganizar o pensamento, 

fazendo com que o recurso ao conhecimento matemático, ainda que em 

propostas simples, como construir um quadrado, fosse constante. Além disso, à 

medida que aumentava a fluência, crescia a percepção de que a interface usava 

de um rigor sintático e de uma precisão semântica que precisaria ter contrapartida 

na evidenciação do conhecimento matemático: todas as etapas deveriam ser 

construídas.  

 Pensar com o SuperLogo começou, então, a acontecer ao longo das 

dialéticas de ação, formulação e validação. O programa computacional e seus 

comandos subsidiavam as ideias, serviam às etapas preliminares e 

intermediárias. Ao lidar com as formulações, resultados parciais estimulavam 
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novas conjecturas, as quais, boa parte das vezes, permitiam enxergar a 

correlação entre o percurso investigativo, a interface e outros conhecimentos 

matemáticos que não estavam em enunciados ou em recomendações dos 

problemas. Assim, surgiu a percepção da necessidade de recuperar conceitos 

relativos ao teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo, aos ângulos 

suplementares, ao teorema dos ângulos externos de um triângulo, às relações 

trigonométricas no triângulo retângulo, entre outros.  

 O uso do software estimulava o pensamento matemático, que impulsionava 

a resolução com o emprego da interface computacional. Hipóteses não previstas 

no trabalho com lápis e papel surgiam, incentivadas por duas dimensões 

estreitamente ligadas: a visualização e a experimentação. Assim, percebeu-se o 

acerto da eleição de uma das variáveis didáticas, cuja adoção subjazeu as 

análises de forma constante: o suporte midiático, a interface eleita. Ao mudar o 

suporte, as relações com o conhecimento matemático foram alteradas, e houve 

aumento de rigor nas construções e o recurso a uma série de saberes correlatos. 

Da mesma maneira, a outra variável didática, relativa ao objeto matemático eleito 

em uma dada atividade, mostrou que, ao mudar, por exemplo, do quadrado para 

o triângulo equilátero, e deste para o triângulo retângulo, outras complexidades 

poderiam surgir, necessitando de aumento dos recursos cognitivos para obtenção 

de resoluções. 

 Se os pressupostos da teoria do ciclo surgiram de maneira bastante clara 

quanto às duas primeiras fases, o mesmo não pode ser dito em relação à terceira, 

que consiste em explorar e desenvolver temas a partir da tecnologia. Não que 

inexistissem indicações de que isto não poderia ter lugar, pelo contrário: várias 

vezes os professores indicavam, com satisfação, a intenção de usar atividades 

semelhantes com seus estudantes, alterando alguma coisa, adaptando a um 

tópico corrente do currículo a atividade que acabavam de realizar. Assim, foi 

possível obter a indicação de que, em contato com sequências que estimulam o 

desenvolvimento de fluência em tecnologias digitais e que subsidiam o processo 

de pensar com estas mesmas tecnologias, os professores passam a entender que 

a construção do conhecimento matemático pode se dar a partir de um trabalho 

protagonizado por um coletivo de seres-humanos-com-mídias. O desenvolvimento 

e exploração de temas, então, que podem ser vistos tarefas inerentes à profissão 
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docente, passam a ser vistos pelo enfoque da mediação com os recursos 

tecnológicos em relação aos quais se desenvolveu fluência. 

 Nos aspectos supramencionados, então, é que se conseguiu dar algum 

direcionamento ao enfoque da pesquisa aqui conclusa, representado pela 

questão norteadora. A expectativa, entretanto, é que novos estudos desta ordem 

tenham lugar. Como recomendações para trabalhos de pesquisa futuros, podem 

ocorrer investigações que usem o SuperLogo e que busquem trabalhar com 

outros objetos matemáticos, de maneira a observar se a lógica de apropriação da 

interface muda e em que medida, ou como se dá o processo de pensar com 

tecnologias e de elaborar temas, nestes casos. Pesquisas que possam avançar 

até o último aspecto do ciclo, que consiste em elaborar estratégias didáticas com 

as tecnologias, também poderiam ser desenvolvidas, como forma de evidenciar o 

planejamento e ao trabalho das pessoas, em percursos críticos e reflexivos, como 

importantes elementos do trabalho de ensinar Matemática. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

As questões fazem parte da oficina “A linguagem Logo na construção de conceitos 

matemáticos”, constituinte da pesquisa de dissertação do curso de mestrado em Educação 

Matemática. Responda-as no espaço abaixo e utilize o verso, se necessário. 

 

 Você acha possível que a inserção de ferramentas tecnológicas em sala de aula 

auxilie no desempenho dos alunos nas aulas de Matemática? Apresente 

argumentos para sustentação da sua posição. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 Você já teve experiências com tecnologia em suas aulas de Matemática? Se 

sim, comente os resultados. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 Você já utilizou o SuperLogo em suas aulas? Se já utilizou, em que ocasião? E 

como trabalhou com o software? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 O que você achou da oficina e, em particular, dessa proposta de trabalho com o 

SuperLogo nas aulas de Matemática? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 Quais os conceitos de Matemática você identificou nas atividades 

desenvolvidas nessa oficina? Frente à necessidade de trabalhar esses conceitos 

na sala de aula, você optaria por utilizar o SuperLogo para o seu planejamento 

de aula? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 Descreva as dificuldades que você encontrou durante as atividades da oficina. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Muito Obrigado por sua atenção e participação. 
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Anexo III  

 
Construções dos professores com o SuperLogo 

 
Professor 1 
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Professor 2 
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Professor 3 
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