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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma seqüência de atividades que 

possibilitem a alunos do Ensino Médio novas formas de pensar, relacionar 

informações e propriedades em uma abordagem significativa para justificativas 

matemáticas, com o auxílio da geometria dinâmica proporcionada pelo software 

Cabri-Géomètre. A sequência de atividades está relacionada com as propriedades 

dos quadriláteros e tem um caráter empírico e exploratório com a preocupação de 

fomentar no aluno a necessidade da demonstração dedutiva. Temos como hipótese 

que o desenvolvimento de atividades contribui para auxiliar o aluno na compreensão 

dos conceitos e propriedades dos quadriláteros, assim, com o uso das ferramentas 

do software será possível simular e manipular objetos oportunizando uma maneira 

eficiente e significativa de aprender e fazer Matemática. Com esta seqüência de 

atividades, esperamos que os alunos investiguem, discutam suas conjecturas e 

produzam argumentos ou justificativas matemáticas que as validem ou não. A 

metodologia utilizada para a elaboração das seqüências se baseou em noções da 

engenharia didática, que forneceu subsídios como fonte de observação para 

realizarmos uma análise de cada atividade aplicada. Os resultados foram 

examinados segundo a classificação dos tipos de provas de Balacheff 

(1988).Concluímos que a geometria dinâmica proporcionou um ambiente de 

aprendizagem significativo, com base na experimentação, manipulação e 

investigação. Quanto à argumentação e prova, percebemos que o aluno não 

consegue desprender-se dos casos particulares para concretizar a argumentação. 

Após este trabalho refletimos que desenvolver habilidades para elevar o nível de 

conhecimento quanto à construção de provas em Matemática é elemento essencial 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: geometria dinâmica, Cabri-Geométre, quadriláteros. 
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ABSTRACT 

 

The presente work has a objective a sequence of activities which, with the help of 

dynamic geometry provided by the Cabri Geometry software, might empower high 

school students with new ways of thinking and establishing links between information 

and properties within a meaningful approach to mathematical reasoning. The 

sequence of activities is linked to the properties of a quadrilateral, which are of an 

empirical and exploratory nature so as to encourage a deductive approach in 

students. Our hypothesis is that these activities help students understand 

quadrilateral concepts and properties, and with the aid of the software tools, enable 

them to simulate and manipulate objects. Thus, these activities make for a 

meaningful and effective way of learning and dealing with Mathematics. It is hoped 

that with this sequence of activities students probe and discuss their conjectures, and 

put forth mathematically-grounded arguments and justifications to bear them out. The 

methodology adopted for the elaboration of activities is based on the principles of 

didactic engineering, which furnished analytical tools for the study of each activity 

devised. The results were examined according to Balacheff's (1988) classification of 

proof types. The conclusion drawn is that, thanks to all involved experimentation, 

manipulation and investigation, dynamic geometry has laid on a meaningful learning 

environment. As to reasoning and proof, it appears that students find it difficult to 

break free from specific cases when sustaining their arguments. Developing 

teaching-learning skills so as to improve construction of mathematical proof is of 

paramount importance. 

Key words: Dynamic Geometry, Cabri Geometry, quadrilaterals. 
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APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

 

 O elemento motivador é nossa trajetória profissional como educadora. 

Baseada não somente em nossa experiência, mas também reportando-nos ao 

tempo de estudante, concluímos que, muitas vezes, os conceitos matemáticos são 

ministrados de forma mecânica, o que gera um ensino voltado para aquele 

determinado momento ou conteúdo, ou, como popularmente chamamos, para a 

“decoreba”, aprendizagem por meio da memorização de fórmulas e fatos 

matemáticos com a finalidade apenas de aprovação nas provas e testes. 

 O nosso trabalho, cuja temática refere-se ao ensino da argumentação e prova 

em Matemática, tem por objetivo uma seqüência de atividades que possibilitem, a 

alunos da Educação Básica,1 novas formas de pensar, relacionar informações e 

propriedades, e uma abordagem significativa para justificativas matemáticas. 

 O trabalho com provas e demonstrações de teoremas ou propriedades, 

principalmente em Geometria, também deixa muito a desejar. Quanto à Álgebra, não 

há sequer menção de justificativas ou provas de propriedades. De modo geral, o 

resultado a que se chega pode ser comparado a um “passe de mágica”, em virtude 

da falta de explicitação de “como se chega a tal resultado”. 

 Como professora efetiva da rede estadual de ensino de São Paulo, desde 

2000, tivemos a oportunidade de participar de diversos cursos de formação 

continuada, que também não contemplavam essa questão. 

 No ano de 2002, participamos como formadora, junto ao Núcleo de Tecnologia 

da Diretoria de Ensino da Região de Lins, dos projetos de Informática na Educação, 

em especial a oficina “X em questão”, cujo objetivo era identificar o olhar de 

professores e alunos quanto a percepção e reconhecimento da presença 

matemática no mundo. Oficinas desse tipo vêm sendo oferecidas pela Secretaria da 

Educação, mas, no nosso entender, não apresentam a preocupação em contemplar 

aspectos da temática de argumentação e provas. 

                                                
1
 Educação Básica, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 21, é formada 

pela Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio.  
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 Conscientes de que havia necessidade de constante formação e atualização, 

ingressamos no curso de Mestrado Profissional do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC/SP). 

 Durante o curso, tivemos a oportunidade de participar do Projeto AProvaME – 

Argumentação e Prova na Matemática Escolar (cf. Anexo 1). Este foi desenvolvido 

pelo Grupo de Pesquisas Tecnologias e Meios de Expressão em Matemática 

(TecMEM). 

 O projeto insere-se na problemática da prova e argumentação em Matemática, 

cuja proposta principal foi analisar as concepções e dificuldades enfrentadas pelos 

alunos de 8.ª série do Ensino Fundamental (EF) e 1.ª série do Ensino Médio (EM), 

no tratamento e elaboração de provas e argumentos em Matemática, nas escolas 

públicas e particulares do Estado de São Paulo. 

 O trabalho contou com a participação de seis professores pesquisadores, 

vinte e oito alunos do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática e 

uma aluna do Doutorado em Educação Matemática. A equipe enfatizou três eixos: 

análise do questionário sobre prova, tratamento de argumentação e prova em livros 

didáticos e desenvolvimento e avaliação de atividades que contemplem o tema. O 

nosso trabalho está inserido neste último e pretende contribuir com propostas de 

situações de ensino envolvendo prova no currículo escolar, questão bastante 

complexa e considerada de difícil tratamento por parte dos professores. 

 Partindo desse princípio, há necessidade de pensar em criar condições para 

que os alunos possam se engajar em uma situação de prova e construir argumentos 

que tenham significado e sentido para eles.  

 Portanto, minha participação neste grupo forneceu elementos para o 

amadurecimento das idéias cujo objetivo foi elaborar e experimentar seqüências de 

atividades que possam provocar algumas mudanças ou ampliações nos 

conhecimentos dos alunos, em relação à validação em Matemática. 

 As reflexões culminaram na elaboração deste trabalho e no desenvolvimento 

das questão que o permeiam: 

 Em que medida as seqüências de atividades propostas permitem ao 

aluno construir os conceitos e conhecimentos relacionados a algumas 
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Propriedades dos Quadriláteros e ao desenvolvimento de argumentação e 

prova? 

 Em que medida a utilização do software Cabri-Géomètre2 pode contribuir 

para o desenvolvimento das atividades propostas? 

 Para tentar responder a estas questões, propusemos seqüências de 

atividades com foco no ensino de prova e argumentação. Tais seqüências terão 

como suporte um ambiente tecnológico de geometria dinâmica, conforme 

descreveremos mais adiante. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) 

[...] reconhecem que o currículo de Matemática deve necessariamente 
contemplar atividades e experiências que possibilitem aos alunos o 
desenvolvimento e a comunicação efetiva de argumentos 
matematicamente válidos (p. 60). 

Entretanto, inúmeras pesquisas comprovam que uma série de fatores, além 

das exigências lógicas, desencadeia dificuldades de raciocínio nos alunos (apud 

Projeto AProvaME – anexo 1). 

 De fato, o ensino e a aprendizagem da prova vêm sendo discutidos em 

diversos países e muitos estudos apontam para as dificuldades enfrentadas pelos 

alunos e suas concepções. 

 Entre outros conteúdos abordados no ensino de Matemática no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, e no âmbito do projeto AProvaME, optamos em 

reestruturar e aplicar várias seqüências de atividades que contemplavam o estudo 

das propriedades de quadriláteros. Vale ressaltar que a investigação e a discussão 

do tema como objeto de nosso estudo vêm oportunizar aos alunos discutir suas 

conjecturas e produzir argumentos ou justificativas matemáticas que as validem (ou 

não). 

 Para respondermos a tais questões, organizamos este trabalho em quatro 

capítulos.

                                                
2
  Cabri-Géomètre é um programa computacional educativo desenvolvido por Jean-Marie Laborde e 

Franck Bellemain, no Institut d’Informatique et Mathématiques Appliquées deGrenoble (IMAG), um 
laboratório de pesquisa em estruturas discretas e didáticas da Université Joseph Fourier em 
Grenoblem França, junto ao Centre National de Recherchers Scientifique (CNRS), e em colaboração 
com a Texas Instruments, para versão Windows. A palavra “Cabri” é abreviatura de Cahier de 
Brouillon Interactif, que significa caderno de rascunho interativo. Cabri-Géomètre II é marca 
registrada da Université Joseph Fourier. 
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Após esta apresentação, na qual situamos a temática e o contexto do estudo, 

descrevemos o projeto AprovaME no Capítulo 1 e abordamos com maior ênfase um 

dos objetivos do projeto, que é foco principal para o nosso estudo e o qual se refere 

à criação de situações de aprendizagens inovadoras em ambientes informatizados 

no que diz respeito a provas e argumentação em Matemática.  

 No Capítulo 2, analisamos as principais idéias de pesquisadores que 

reconhecem que a prova e a argumentação é um aspecto fundamental da atividade 

matemática, e deve estar presente na formação dos alunos. Buscamos referências 

da geometria dinâmica e a importância das orientações prescritas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais quanto ao tema. 

  No Capítulo 3, explicitamos as escolhas didáticas feitas para conceber a 

seqüência de atividades desenvolvidas com os alunos. Detalhamos cada uma delas, 

seus objetivos, e fazemos uma análise a priori e a posteriori das mesmas. 

 Neste capítulo descrevemos as respostas esperadas, as possíveis estratégias 

de resolução por parte dos alunos e as possíveis intervenções feitas por parte do 

professor-pesquisador, bem como os procedimentos de aplicação e uma análise dos 

registros dos dados coletados com o intuito de verificar se os objetivos foram 

atingidos e a ocorrência de evoluções nos processos de prova dos alunos. 

 No Capítulo 4, finalizamos o trabalho apresentando os principais resultados e 

conclusões finais, refletindo e respondendo as questões de pesquisa. 



18 

 

 

CAPÍTULO 1 

SOBRE O PROJETO APROVAME 

 

1.1  O projeto AProvaME 

 

 O Grupo de Pesquisas Tecnologias e Meios de Expressão em Matemática 

(TECMEM) do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da 

PUC-SP desenvolveu o projeto AProvaME – Argumentação e Prova na Matemática 

Escolar, juntamente com seis professores pesquisadores e vinte e oito alunos do 

curso de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, denominados 

professores-colaboradores, e uma aluna do Doutorado. Este projeto foi iniciado no 

segundo semestre de 2005 e finalizado em 2007. 

 O projeto AProvaME teve como um dos objetivos principais investigar os 

alunos da rede pública e particular de ensino do Estado de São Paulo sobre as 

concepções que possuem sobre provas e argumentações no ensino da Matemática.  

 Além disso, destacamos outro objetivo do projeto AProvaME, que é formar 

grupos colaborativos a fim de elaborar situações de aprendizagem que possam 

envolver os alunos em processos de construção de conjecturas e provas em 

contextos em ambientes informatizados. 

 Para tanto, além das reuniões presenciais com a equipe, fizemos uso da 

plataforma TelEduc3 para a interação e compartilhamento de informações e 

materiais entre os participantes do projeto. 

 O projeto compreende duas fases: na Fase 1, foram feitos a apresentação do 

projeto, a leitura e debates de textos pertinentes, a elaboração de um questionário e 

a coleta de dados para o mapeamento das concepções de alunos quanto à prova no 

ensino de Matemática. A partir dos resultados da Fase 1, passamos a realizar a 

Fase 2, que corresponde à elaboração, aplicação e avaliação de seqüências de 

atividades que envolvam os alunos em processos de argumentação e prova 

matemática. 

                                                
3
 Teleduc é um ambiente criado para participação e administração de cursos na internet. Sua 

concepção teve como objetivo principal a formação de professores para informática educativa, 
desenvolvida por pesquisadores do Nied (Núcleo de Informática Aplicada à Educação) da Unicamp. 
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 Na primeira fase, a equipe foi dividida em grupos, que realizavam reuniões 

presenciais quinzenalmente, com o intuito de discutir questões e experiências no 

ensino e aprendizagem de provas em Matemática, compartilhar informações e 

disponibilizar materiais diversos. 

 Na segunda fase, a equipe foi dividida em grupos menores que também 

realizavam reuniões presenciais quinzenalmente, com o propósito de discutir 

possíveis situações de aprendizagem ou seqüências didáticas envolvendo provas e 

justificativas matemáticas, bem como integrando um recurso tecnológico a elas. 

 As produções dos grupos foram disponibilizadas no ambiente virtual, de 

maneira que cada professor-colaborador da equipe tivesse acesso às informações, a 

fim de serem analisadas e discutidas. Assim sendo, as reflexões poderiam contribuir 

para as reformulações e complementações necessárias, de forma que os objetivos 

propostos fossem atingidos.  

  

1.2 Descrição da condução dos trabalhos da Fase 1 do Projeto AProvaME 

 

Na primeira reunião presencial da Fase 1 foi apresentado um  questionário, 

elaborado pelos professores pesquisadores e pela coordenadora do projeto 

AprovaME. Este questionário foi utilizado na pesquisa de Healy e Hoyles (1998) – 

realizada na Inglaterra e aplicada também em outros países como França, Taiwan, 

Israel e Austrália – e investiga as concepções dos alunos a respeito de provas e 

argumentações.  O questionário inicial contava com seis questões, que contemplam 

dois domínios matemáticos: três questões de Geometria (G1, G2 e G3) e três 

questões de Álgebra (A1, A2 e A3). De cada domínio, duas questões apresentam 

situações de provas, permitindo ao aluno pensar e opinar sobre elas, e três exigem 

construções de prova. 

 Foi solicitado a cada participante do grupo que respondesse ao referido 

questionário, para que vivenciasse a condição do aluno, simultaneamente à 

discussão e reflexão das estratégias que poderiam ser utilizadas para solucionar 

cada uma das questões. 

 Num segundo momento, foi solicitado ao grupo uma análise detalhada dos 

enunciados, o grau de dificuldade para os alunos (se as questões são adequadas 
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para a série/idade), a duração de aplicação, e, para as questões de múltipla escolha, 

que atribuíssemos notas entre 0 e 10 pontos para cada um dos argumentos. 

 O objetivo desta tarefa supracitada foi analisar as reflexões pertinentes e as 

correções necessárias de cada questão. Todas as alterações feitas foram discutidas 

e aceitas pelo grupo AProvaME nas reuniões presenciais e a distância. 

 No novo questionário foram incluídas duas questões A4 e A5 na parte de 

domínio da Álgebra e duas questões G4 e G5 de domínio da Geometria. Todas elas 

tinham por finalidade avaliar as situações de aprendizagem, bem como se os alunos 

compreendiam as funções de prova em Matemática, contemplando assim um dos 

objetivos propostos pelo projeto AProvaME. 

 Portanto, um questionário reestruturado, denominado piloto, foi aplicado aos 

alunos que contemplavam a proposta do projeto. 

 Discutimos nos grupos, ou seja, nas reuniões presenciais, alguns critérios 

para a seleção dos alunos para aplicação do questionário piloto. Neste sentido, 

deveria ficar claro que o(s) aluno(s) que participasse(m) da aplicação deste 

questionário não deveria(m) fazer parte das turmas que posteriormente seriam 

selecionadas para participarem da aplicação do questionário do projeto AProvaME. 

 O objetivo da aplicação do questionário piloto foi observar alguns itens: 

 Compreensão dos alunos sobre as funções de prova; 

 Grau de dificuldades das questões envolvidas, estando estas de 

acordo com a idade/série; 

 Envolvimento do aluno para elaboração das provas; 

 Motivação do aluno ao responder; 

 Tempo para realização das questões; 

 Colaboração da equipe gestora da escola; 

 Escutar críticas e sugestões do corpo docente de Matemática da 

escola; 

 Quais intervenções poderiam ser realizadas pelo professor. 

 A aplicação do questionário piloto contribuiu para discussões e reflexões 

sobre possíveis mudanças que seriam estendidas a outros alunos.  

 Concluída a aplicação, cada professor colaborador indicou cinco turmas do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio das escolas públicas ou particulares, do interior 

e da capital de São Paulo. Destas cinco foram selecionadas três aleatoriamente por 
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parte dos coordenadores do projeto AProvaME para cada professor-colaborador, ou 

seja, os professores do Mestrado Profissional, cuja responsabilidade seria aplicar o 

questionário.  

 Cabe ainda ressaltar que os professores colaboradores poderiam ou não estar 

lecionando nestas turmas. Casualmente não sendo suas, o acompanhamento por 

parte do professor  ficava a critério de cada aplicador.  

 Foi feito a aplicação para  81 turmas da Educação Básica, com alunos na 

faixa etária de 14 a 16 anos, sendo 34 da 8.ª série do Ensino Fundamental e 47 da 

1.ª série do Ensino Médio, em 31 escolas, das quais, 22 da rede pública estadual, 3 

da rede pública municipal e 6 da rede particular de ensino do Estado de São Paulo.   

Para aplicação do questionário optamos por escolher as turmas da escola 

estadual onde sou professora efetiva. Foram selecionados, por parte da 

coordenação da unidade escolar, alunos que cursavam a 8.ª série do Ensino 

Fundamental e a 1.ª série do Ensino Médio, do período da manhã, totalizando 70 

alunos, sendo 25 meninos e 45 meninas. 

 As orientações para a aplicação do questionário foram discutidas nos 

encontros presenciais de grupo do projeto AProvaME e apresentadas da seguinte 

forma aos alunos participantes: 

 Apresentação do projeto AProvaME numa linguagem simples e 

sucinta; 

 Questões como “O que motivou a pesquisa?”, “Qual o objetivo?”, 

“Quem está envolvido nela?” podem ser comentadas rapidamente, 

buscando motivar os alunos a responder o questionário; 

 Deixar clara a relevância do projeto, bem como a importância deste, 

não apenas como alunos que estão respondendo a um questionário, mas 

como emissores de pensamentos e idéias de valiosa importância; 

 Convencê-los de que não estão sendo avaliados e que suas 

respostas são dados importantes, independentemente de acertos ou erros; 

 Foi explicitado que, durante a aplicação, o professor não poderia, em 

momento algum, tirar dúvidas sobre o questionário; 

 Os alunos não deveriam usar lápis nem borracha, apenas caneta; 
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 O tempo para responder seria de 50 minutos  para Álgebra e 50 

minutos para Geometria. Este tempo deveria ser respeitado, mesmo que 

alguns alunos não conseguissem concluir.  

 

1.2.1 Codificação dos dados do questionário 

 

 A aplicação, pelos professores colaboradores do Projeto AProvaME, resultou 

em 1.998 questionários respondidos. Cada aplicador foi responsável pela tabulação 

e análise de cada questionário aplicado nas suas turmas. 

 A tabulação e codificação dos dados foram feitas por critérios estabelecidos 

pelo grupo AProvaME. A base para estabelecer os critérios seguiu as orientações do 

trabalho de Healy e Hoyles (1998), com modificações adaptadas à nossa realidade, 

uma vez que o questionário supracitado foi aplicado na Inglaterra e em outros 

países.   

 Todas as respostas coletadas foram digitadas em uma planilha eletrônica 

(Excel) previamente fornecida pelos coordenadores do projeto AProvaME. 

  As questões A1, A2, G1 e G2, por serem de múltipla escolha, tiveram seus 

dados tabulados conforme as respostas obtidas.   

 Por serem descritivas as questões A3, A4, A5, G3, G4 e G5,  sobre prova em 

Matemática, cada resposta descrita pelo aluno foi por nós, aplicadores, analisada e  

codificada, conforme os critérios adotados pelo grupo: 

 

0:   Respostas totalmente erradas, respostas que não apresentam justificativas ou exemplos, ou respostas 
que simplesmente repetem o enunciado caracterizando um ciclo vicioso.  

 

1:  Alguma informação pertinente, mas sem deduções ou inferências – por exemplo, respostas que são 

completamente empíricas. 
 

2:  Alguma dedução/inferência, explicitação de propriedades pertinentes ou elementos que evidenciam 

uma estrutura matemática, sem contudo trazer todos os passos necessários para uma prova. 

 

 2a: Falta muito para chegar à prova (mais próximo de 1) 

 2b: Falta pouco para chegar à prova (mais próximo de 3) 

 

3C: Respostas corretas, totalmente justificadas por meio de cálculos. 

3P: Respostas corretas, totalmente justificadas com referência a propriedades pertinentes. 

 

  

Quadro 1 – Critérios para codificação das respostas 
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 Após a tabulação de todos os dados conforme o critério já mencionado, os 

resultados forneceram subsídios para a elaboração das seqüências de atividades da 

próxima fase. Os resultados sobre estes questionários poderão ser encontrados em 

Leandro (2006) e Doro (2007). 

  

1.3 Descrição da condução dos trabalhos da Fase 2 

 

Na Fase 2, os pesquisadores, juntamente com os professores colaboradores, 

procuraram atingir mais um dos objetivos do projeto: formar grupos com o intuito de 

elaborar situações de aprendizagem que visassem o envolvimento dos alunos em 

processos de construção de conjecturas e provas, fazendo uso de ambientes 

informatizados.  

 Nesta fase, a equipe foi dividida em grupos menores, sendo dois professores 

pesquisadores e de quatro a cinco professores colaboradores. Tendo como 

referência a Fase 1, foram discutidas, refletidas e elaboradas seqüências de 

atividades sobre prova em Matemática com o uso de computadores. 

 Os tópicos dos conteúdos escolhidos que nortearam as seqüências de 

atividades foram selecionados pelos professores coordenadores e pesquisadores do 

projeto AProvaME, observados os seguintes critérios: 

1. Contemplar a faixa etária dos alunos (14 – 16 anos) que participaram 

da Fase 1 do projeto AProvaME; 

2. Estarem inseridos nos dois níveis de ensino, ou seja, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio; 

3. Considerar os temas que são geralmente tratados nesses níveis de 

ensino e que estão inseridos nos livros didáticos; 

4. A pertinência dos temas que trabalhem com provas e justificativas, ou 

seja, conteúdos matemáticos que são estudados, como o Teorema de 

Pitágoras, e que apresentam algum tipo de prova ou validação; 

5. Alguns temas são objetos de pesquisa na área do conhecimento em 

termos de ensino e aprendizagem. 

 

Os conteúdos selecionados como objeto de pesquisa para a Fase 2 foram:  

1. Teorema de Pitágoras; 
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2. Geometria espacial e analítica: paralelismo e perpendicularismo; 

3. Triângulos e ângulos; 

4. Propriedades dos quadriláteros; 

5. Função do 1.º grau; 

6. Progressão aritmética; 

7. Progressão geométrica; 

8. Múltiplos e divisores; 

9. Números racionais. 

 Os encontros presenciais eram realizados quinzenalmente e complementados 

com interações a distância via ambiente Teleduc, espaço virtual utilizado na Fase 1. 

As discussões no grupo estavam sempre voltadas para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de seqüências de atividades, possibilitando a troca de experiências 

entre os participantes e a vivência de cada um sobre o contexto prova em 

Matemática. 

 O grupo do qual fizemos parte ficou responsável por desenvolver as 

seqüências de atividades sobre “função do 1.º grau” e “triângulos e ângulos”.  

Discutimos o conceito de função, quais as dificuldades que os alunos encontram na 

construção das tabelas, como provar que o gráfico de uma função do 1.º grau é 

sempre uma reta. O grupo elaborou atividades para desenvolver com os alunos 

usando o software Cabri-Géomètre. 

 Discutimos também a respeito da formulação de atividades para geometria, 

referindo-se aos ângulos opostos pelo vértice, tentando conduzir os alunos para 

justificativas em Matemática. Procuramos, ainda, desenvolver atividades referentes à 

soma dos ângulos internos de um triângulo.  

 Esta Fase 2 dividiu-se em duas etapas:  

 – Na primeira etapa, chamada intragrupos, elaboramos, com o auxílio do 

software Cabri-Géomètre, situações envolvendo provas que posteriormente seriam 

aplicadas em pequenas amostras de alunos. Os grupos faziam relatório descritivo de 

cada encontro, incluindo reflexões sobre as atividades desenvolvidas, sendo 

posteriormente disponibilizado no ambiente virtual; 

 – Na segunda etapa, chamada intergrupos, cabia a cada professor-

colaborador desenvolver/aplicar pelo menos duas seqüências de atividades 

elaboradas pelos grupos já disponibilizadas no ambiente virtual.  A aplicação das 
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atividades foi acompanhada pelos pesquisadores e cada professor-colaborador 

realizou os registros e as observações sobre as atividades que estavam 

desenvolvendo.  

 Estes registros foram disponibilizados no ambiente virtual do projeto para 

subsidiar um novo ciclo de discussões para reformulações ou complementações das 

seqüências de atividades.  

 Paralelamente às reuniões de grupo do Projeto AProvaME, e com o 

amadurecimento das idéias e reflexões desenvolvidas no decorrer da participação 

no projeto, resultou a elaboração das questões presentes neste trabalho de 

pesquisa. 

 Em que medida as seqüências de atividades propostas permitem ao 

aluno construir os conceitos e conhecimentos relacionados a algumas 

Propriedades dos Quadriláteros e ao desenvolvimento de argumentação e 

prova? 

 Em que medida a utilização do software Cabri-Géomètre pode contribuir 

para o desenvolvimento das atividades propostas? 

 Cabe ressaltar que o grupo do qual eu fazia parte não abordou tal tema, 

conforme já descrito anteriormente, mas o interesse pelo assunto “quadrilátero” 

surgiu com as discussões no ambiente virtual e a possibilidade do enriquecimento 

pessoal. Confesso que, como aluna na graduação, enfrentei muitas dificuldades 

quanto à questão das provas e demonstrações em geometria. Como profissional 

dentro de sala de aula vivencio e observo a necessidade de levar aos alunos 

atividades que se apresentem de forma mais significativa e que ampliem as 

habilidades de argumentar e demonstrar em Matemática.  
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CAPÍTULO 2 

PESQUISAS DE REFERÊNCIA 

 
 
 
2.1 Introdução  

 

  Neste capítulo traremos algumas considerações que julgamos importantes 

para o ensino de argumentação e prova. Tais noções teóricas serão utilizadas para 

subsidiar as investigações concernentes ao estudo de provas e argumentações no 

ensino da geometria, em particular as propriedades de quadrilátero. 

  

2.2 Provas e demonstrações: explorando o tema 

 
 Muitos são os pesquisadores, alguns no Brasil, que abordam a questão do 

significado de “demonstração” e “prova”, no ensino de Matemática. Eles apresentam 

o tema sob vários aspectos e seus estudos fundamentaram nosso trabalho. 

 Começamos por analisar, segundo o Dicionário digital Houaiss, os termos de 

definição de prova e demonstração. 

Prova: 1. aquilo que demonstra que uma afirmação ou um fato são 
verdadeiros; evidência, comprovação. 
 Demonstração: ato ou efeito de demonstrar. 1.  qualquer recurso capaz de 
atestar a veracidade ou a autenticidade de alguma coisa; prova; 1.1. 
raciocínio que torna evidente o caráter verídico de uma proposição, idéia 
ou teoria. Ex.: demonstração matemática; 1.2. evidência empírica de 
caráter comprobatório.  

 

 

 Para Pietropaolo (2005), a demonstração sempre esteve relacionada à 

validação das idéias matemáticas. No caso dos antigos egípcios, por exemplo, 

parece não haver discordâncias de que a validação dos resultados e procedimentos 

matemáticos não possuía suporte em nenhuma estrutura axiomática. 

 De todo modo, essas demonstrações seriam esporádicas e não teriam como 

base o formalismo do método dedutivo. 

 Como ainda ressalta Pietropaolo (2005, p.50) “Aristóteles e Platão foram, 

provavelmente, os primeiros que escreveram textos a respeito de provas”.  



27 

 

 Vários motivos explicam o desconhecimento do percurso histórico da prova. 

Há ainda, conforme constata Pietropaolo, poucos trabalhos históricos referentes a 

esse assunto.  

 Em sua tese, intitulada (Re) Significar a demonstração nos currículos da 

educação básica e da formação de professores de matemática, verifica que as 

contribuições dos pitagóricos são movidas por razões intelectuais e resoluções de 

problemas abstratos, de caráter dedutivo, originando a Matemática Pura. A crença 

de Hipaso de Metaponto, de que todo o universo pudesse ser explicado por meio 

dos números inteiros, foi comprovada, historicamente, como uma farsa.  

 No final do século XIX, a demonstração era considerada como algo a 

convencer o outro a respeito da verdade de uma proposição, não se levando em 

conta apenas o racional, mas também o psicológico. 

 Duas características importantes podem ser atribuídas à Matemática: a 

precisão e o rigor das demonstrações e a idealidade pura de seus objetos. Portanto, 

a Matemática, como ciência que se baseia nos processos hipotéticos e dedutivos, 

está apoiada nos axiomas e postulados. 

 Pietropaolo ainda destaca que há outros aspectos envolvidos na questão da 

validação das afirmações matemáticas. Numa determinada área da Matemática, a 

forma é privilegiada; em outras, aceitam-se processos diferenciados de validação, 

por meio de demonstrações não-formais.  

 Willian Thurston, citado por Pietropaolo (2005), defende a postura de que a 

demonstração é fundamental, não apenas no tocante à validação, mas faz parte de 

uma construção de conceitos matemáticos que oportunizam a compreensão da 

Matemática. 

 

Deveríamos reconhecer que as demonstrações humanamente 
compreensíveis e humanamente verificáveis que atualmente fazemos são 
as mais importantes para nós, e que elas são diferentes da demonstração 
formal. Atualmente, as demonstrações formais são inacessíveis e, em 
grande parte irrelevantes: temos bons processos humanos para verificar a 
validade matemática (THURSTON, apud PIETROPAOLO, 2005, p. 21). 

 

 Balacheff (2002) questiona o fato de a “prova matemática” ser realmente uma 

parte significativa para os pesquisadores da área de Educação Matemática. O autor, 

em seus trabalhos, busca respostas para tal questionamento, referindo-se a 
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inúmeros artigos sobre o assunto, de forma a contribuir para o avanço neste campo 

de pesquisa. 

 Um ponto fundamental de seu estudo aponta para o fato de os seres 

humanos, em todas as suas dimensões da vida, serem racionais, seja no âmbito 

individual ou coletivo. Por meio da “racionalidade” fazemos escolhas, tomamos 

decisões e formamos opinião. Deparamos sempre com as informações e, por meio 

delas, argumentamos, discutimos e tomamos nossas decisões.  

 A partir do exposto, podemos inferir que “o processo de provar” está 

relacionado com a racionalidade. A nossa pesquisa tem clareza desse fato e procura 

respostas para essas questões, relativas à argumentação e à tomada de decisões, 

ressaltando que nosso olhar está voltado para o ensino e aprendizagem dos alunos 

em relação ao ensino de provas na Matemática. 

 No artigo supracitado, Balacheff faz referências ao grupo de Londres (HEALY E 

HOYLES, 1998), que busca entender e esclarecer a visão dos alunos sobre prova 

matemática. Essa pesquisa foi feita por meio de questionários com perguntas, nos 

quais os alunos deveriam ora construir, ora julgar as provas matemáticas. Os 

resultados demonstraram nível abaixo do esperado, quanto à construção de provas 

e melhores desempenhos na Álgebra do que na Geometria. Cabe ressaltar que os 

alunos em geral compreendem a validade da prova, sendo mais eficazes em 

reconhecer um argumento válido do que fazer sua construção. 

 Segundo Balacheff (2002,p.9), esse grupo enfatiza que: 

A pesquisa indica habilidade para construir, avaliar ou escolher uma prova 
válida, não sendo apenas simplificar uma resolução de um problema geral 
de matemática. Há influência quando um aluno não está familiarizado com 
o processo de provar suas provas são mais simples. Muitos alunos 
possuem uma vaga idéia do processo e nenhum senso de compor a prova, 
como sugerem os nossos resultados, dificultando suas habilidades em 
construir corretamente o desenvolvimento da prova. 
 

 Esta pesquisa vem ao encontro de nosso trabalho, pois acreditamos que o 

aluno para compor uma prova, primeiramente, é necessário argumentar, e cabe ao 

professor desempenhar este papel, por meio de discussões e situações de 

aprendizagens favoráveis, criando subsídios para que ele desenvolva habilidades 

relevantes às provas em Matemática.  

 Devem-se a Balacheff (1988) os estudos quanto à classificação dos tipos de 

provas feitas por alunos entre 12 e 15 anos, investigação importante e de grande 

valia para o nosso estudo na elaboração dos questionários do projeto AProvaME. 
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 Balacheff (1988), nesse trabalho, define aspectos importantes, tais como:  

 - explicação: uma idéia primitiva da qual derivam os termos prova e 

demonstração, buscando convencer, a partir de explicitação do caráter verdadeiro 

da afirmação;  

 - argumentação: qualquer discurso destinado a convencer sobre uma 

determinada afirmação;  

 - prova: contém explicações aceitas por certa comunidade, em determinado 

momento; 

 - demonstração: são as regras determinadas e aceitas pela comunidade de 

matemáticos. 

 Ao fazer o levantamento entre os alunos, Balacheff (1988) distingue as provas 

produzidas em duas categorias: “provas pragmáticas” e “provas intelectuais” ou 

também chamadas “provas conceituais”. Elas revelam o status do conhecimento em 

questão. 

 Entendem-se como provas pragmáticas aquelas que envolvem ações que 

agem diretamente nas representações matemáticas (manipulando ou utilizando-se 

de exemplos concretos), e provas intelectuais como aquelas que adotam ações 

interiorizadas (formulações matemáticas abstratas de propriedades matemáticas e 

de relações entre elas).  

 Segundo ele, a prova tem características hierárquicas, dependendo, assim, da 

qualidade das generalizações e da conceitualização que cada indivíduo produz a um 

determinado conhecimento. O progresso de cada categoria depende da evolução 

das formas de ação, formulação e validação, identificadas em quatro níveis: 

empirismo ingênuo: o aluno valida uma propriedade sem se preocupar em 

questionar os casos particulares, é um modo de validação elementar; experiência 

crucial: o aluno valida uma propriedade de forma precisa, preocupando-se em 

verificar casos particulares, mas não ainda de forma decisiva para generalização; 

exemplo genérico: o aluno manifesta as razões pelas quais valida uma propriedade, 

permitindo-se fazer uso de casos particulares, e conclui com uma generalização; e 

experiência mental: o aluno valida uma propriedade compreendendo que não 

necessita mais de casos particulares, como no exemplo genérico, e a sua 

argumentação se faz mediante o pensamento da generalização. 
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 Balacheff (apud GRAVINA, 2001, p. 66) analisa as respostas dadas por alunos 

quanto a um problema que envolve o número de diagonais de um polígono, 

descrevendo cada tipo de prova:  

[...] No empirismo ingênuo, os alunos determinam experimentalmente que o número 
de diagonais de um certo pentágono é 5; modificam a forma do pentágono e 
conferem novamente a constatação inicial; daí concluem peremptoriamente que um 
hexágono tem 6 diagonais.  
 
[...] Na experiência crucial, os alunos fazem experiência com um polígono de muitos 
vértices (uma imensa figura), buscando depreender generalização empírica, 
buscando a validação em outros casos particulares. 
 
[...] No exemplo genérico, os alunos utilizam o caso particular do hexágono para 
explicação, mas desprendem-se de particularidades, o que dá indícios de 
pensamento dedutivo: num polígono com 6 vértices, em cada vértice temos 3 (três) 
diagonais. Assim são 18 (dezoito) diagonais: mas como uma diagonal une dois 
pontos, o número de diagonais é 9 (nove). O mesmo acontece com 7 (sete) 
vértices, 8 (oito), 9 (nove).  
 
[...] Na experiência mental, os alunos se desprendem do caso particular o que 
transparece na argumentação: em cada vértice o número de diagonais é o número 
de vértices menos os dois vértices vizinhos; é preciso multiplicar isto que 
encontramos pelo número de vértices, porque cada vértice parte o mesmo número 
de diagonais. Mas estamos contando cada diagonal duas vezes; o número de 
diagonais que procuramos se encontra dividido por 2 e obtemos uma vez cada 
diagonal”.  

 

 Para Balacheff, a passagem do nível da prova pragmática para a prova 

intelectual se dá no nível experiência mental. Neste nível, as ações interiorizadas 

estão voltadas para a generalização, não fazendo uso de casos particulares. A fase 

intermediária ocorre no nível exemplo genérico, que depende de fatores para 

concretizar a generalização.  

 De Villiers (2001), outro pesquisador que também aborda essa questão, 

afirma que um dos maiores problemas no ensino da demonstração é a dificuldade 

que os alunos têm em compreender a necessidade dela. Nós, professores de 

Matemática, muitas vezes já nos confrontamos com situações como “por que é que 

temos que demonstrar isso?”.  

 Gonobolin (apud DE VILLIERS, 2001, p. 31) exemplifica o problema: 

[...] os alunos… não… reconhecem a necessidade de demonstrações 
lógicas de teoremas de geometria, especialmente quando estas 
demonstrações têm visivelmente um caráter óbvio ou podem ser feitas 
empiricamente. 
 

 Sob a visão de De Villiers (2001, p. 31), descreveremos algumas funções 

importantes na arte de demonstrar. Em primeiro lugar, ressaltamos que a função da 

demonstração é vista como a verificação e é usada exclusivamente para remover 
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dúvidas de pessoas, uma idéia que influenciou e dominou a prática de ensino 

relativa ao ensino de prova em Matemática. A exemplo de Kline (apud DE VILLERS, 

2001, p. 31), “uma demonstração apenas tem significado quando responde às 

dúvidas dos alunos, quando prova o que não é óbvio”.  

  Em seguida De Villers (2001) aponta para o fato de que os professores de 

Matemática, com raras exceções, acreditam que apenas a demonstração fornece a 

certeza para a validação de uma conjectura. Entretanto, ele constata o contrário: a 

convicção é motivação para demonstração.  

 De Villiers defende a idéia de que a combinação de intuição e verificação 

empíricas propicia as demonstrações formais. Muitos matemáticos ao investigar a 

validade de uma conjectura não observam apenas as demonstrações, mas buscam 

por meio de testes empíricos contraexemplos que levem os alunos a reconstruir ou 

construir novas demonstrações.  

 Ainda segundo De Villers (2001, p. 31), a maior parte dos casos em que os 

resultados em questão são intuitivamente evidentes por si mesmos e/ou são 

apoiados numa quase-empírica evidência convincente, a função da demonstração 

para os matemáticos não é de verificação, mas sim de explicação.  

 De Villers (2002) sugere que sejam esclarecidas aos alunos as diferentes 

funções de uma demonstração: é explicação  quando esclarece por que uma certa 

propriedade (mesmo óbvia) é verdadeira; é convencimento quando se tratar de 

garantir a verdade de uma propriedade que não é óbvia; é descoberta quando o 

processo de demonstração faz mostrar novas propriedades; e é sistematização 

quando ela organiza os resultados obtidos. 

 Segundo Gravina (2001), muitos teoremas são óbvios, mas devem ser 

demonstrados, sendo difícil para o aluno tal entendimento. Ela explica tal dificuldade: 

[...] algumas propriedades – os axiomas da teoria – são tomadas como 
pressupostos verdadeiros, e no caso da geometria a aceitação é natural; 
no entanto, outras propriedades também intuitivamente óbvias devem ser 
demonstradas. Assim, para os alunos em início de aprendizagem, a 
necessidade da demonstração pode advir, primordialmente, da busca de 
explicação; muito mais do que convencimento, busca-se o entendimento do 
“porquê” de certas propriedades geométricas (GRAVINA, 2001, p. 69). 

 

 Como podemos observar, é importante estar claro as funções de uma 

demonstração para que possamos, como professor, ter olhares diferentes, contribuir 

na construção desse conhecimento e beneficiar o aluno no ensino e aprendizagem. 
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 Argumenta-se que muitos teoremas foram descobertos por meio da intuição e 

métodos empíricos, mas, na história da Matemática, muitos são os teoremas que 

foram inventados por processos puramente dedutivos. Ou seja, a demonstração 

pode não ser apenas uma maneira de verificar algo, mas sim um processo de 

exploração, análise, descobertas e invenções de novos resultados. 

  As seqüências de atividades elaboradas na presente pesquisa têm um caráter 

empírico e exploratório possibilitando muitas vezes observar o que parece óbvio, 

mas temos ainda a preocupação de fomentar no aluno a necessidade da 

demonstração dedutiva. Esta última é indispensável para transformar definições e 

teoremas num conjunto de resultados conhecidos. 

 De Villers (2001, p. 34) destaca uma série de funções importantes na 

sistematização dedutiva: 

 Ajuda a identificar inconsistências, argumentos circulares, e hipóteses 
escondidas ou não explicitamente declaradas. 

 Unifica e simplifica as teorias matemáticas ao interagir e ligar entre si 
afirmações, teoremas e conceitos não relacionados, conduzindo assim a 
uma apresentação econômica dos resultados. 

 Fornece uma perspectiva global ou vista de um conjunto de um tópico, ao 
mostrar a estrutura axiomática subjacente do tópico a partir da qual as 
outras propriedades podem ser derivadas. 

 Constitui uma ajuda para as aplicações tanto dentro como fora da matemática, 
pois torna possível verificar a possibilidade de aplicação de toda uma 
estrutura complexa ou teoria através de uma avaliação da aplicabilidade dos 
seus axiomas e definições. 

 Conduz muitas vezes a sistemas dedutivos alternativos que fornecem novas 
perspectivas e/ ou são mais econômicos, elegantes e poderosos do que os 
existentes. 

  As idéias importantes que emanam, claramente, da citação acima são, que as 

demonstrações têm muitas funções importantes, não são apenas para verificação, 

mas também para explicar o porquê de uma verdade, fazer descobertas, ter a 

satisfação pessoal de ter superado um desafio e saber organizar os resultados num 

sistema dedutivo de axiomas, teoremas e conceitos. 

  No nosso trabalho, por se tratar de propriedades e características de 

quadriláteros, investigaremos as relações lógicas entre as afirmações por meio de 

atividades empíricas e buscaremos fazer notar a importância das provas. A nossa 

preocupação foi fazer com que o aluno chegue às provas conceituais, pois nossa 

pesquisa sobre Balacheff(1988), aponta que as provas conceituais são formuladas à 

partir das abstrações de propriedades matemáticas e das relações entre elas, ações 
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interiorizadas, cujo todo o processo para este aprendizado deve ser levado em 

consideração.  

2.3 Um olhar para a tecnologia  

 

 A educação a todo momento passa por transformações, e, com o advento dos 

ambientes informatizados, os educadores devem repensar sua prática pedagógica, 

criando ambientes e situações motivadoras que tornem os conteúdos matemáticos 

propostos interessantes e significativos, promovendo situações que busquem 

estimular os alunos na investigação de um determinado estudo.   

 O uso de ambientes tecnológicos no projeto AProvaME é um meio para  

investigar  as possibilidades oferecidas por eles com a intenção  de provocar 

mudanças nos olhares sobre o tema de provas e demonstrações, tanto do professor, 

quanto do aluno. Grandes são os desafios, pois mudanças geram insegurança. 

 A tecnologia, em especial os computadores, pode ser mais uma ferramenta de 

ensino e aprendizagem, mas o simples fato de os computadores estarem presentes 

na escola não garante uma melhoria na qualidade do ensino e aprendizagem, por 

conseqüência a escola não consegue competir com a realidade do século XXI na 

qual o aluno está inserido. 

 Nesse aspecto, Valente (1997) afirma que: 

 

[...] o ensino tradicional ou a informatização do ensino tradicional são 
baseados na transmissão de conhecimento. Nesse caso, tanto o professor 
quanto o computador são proprietários do saber, e assume-se que o aluno 
é um recipiente que deve ser preenchido. O resultado dessa abordagem é 
o aluno passivo, sem capacidade crítica e com visão de mundo limitada. 
Esse aluno, quando formado, terá pouca chance de sobreviver na 
sociedade atual. Na verdade, tanto o ensino tradicional quanto a 
informatização desse ensino preparam um profissional obsoleto. (p.21) 

 

 O uso dos computadores para ensinar deve ter vínculo com a maneira de 

como será usado para realizar uma atividade ou tarefa. O computador facilita o 

professor na atividade, fazer uso da ferramenta de forma que o aluno possa resolver 

problemas, realizar tarefas como desenhar, escrever, movimentar e outras. 

 O papel do professor é ser um mediador, facilitador, incentivador; procurar 

meios para motivar seus alunos para que eles dinamizem, trabalhem em equipe, 

buscando alcançar os objetivos propostos. Segundo Valente (1997) 
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[...] A interação aluno-computador precisa ser mediada por um profissional 
que tenha conhecimento do significado do processo de aprendizado 
através da construção do conhecimento, que entenda profundamente sobre 
o conteúdo que está sendo trabalhado pelo aluno e que compreenda os 
potenciais do computador. Esses conhecimentos precisam ser utilizados 
pelo professor para interpretar as idéias do aluno e para intervir 
apropriadamente na situação de modo a contribuir no processo de 
construção de conhecimento por parte do aluno. (p.20) 

    

 Muitas outras pesquisas contribuem para o uso da tecnologia na educação, 

entre elas, destacamos a de Lévy (1993). Queremos ressaltar dois termos: “espaço 

cibernético” e a “tecnologia da inteligência”. 

 Segundo o autor, 

 

[...] espaço cibernético é um novo espaço de interação humana que já tem 
uma importância profunda principalmente no plano econômico e científico, 
e, certamente, esta importância vai ampliar-se e estender-se a vários 
campos, como, por exemplo, na Pedagogia, na Estética, na Arte e na 
Política” e “tecnologias da inteligência como a inteligência ou cognição são 
o resultado de redes complexas onde interage um grande número de 
atores humanos, biológicos e técnicos [...] O pensamento se dá em uma 
rede na qual neurônios, módulos cognitivos, humanos, instituições de 
ensino, línguas, sistemas de escrita, livros e computadores se 
interconectam, transformam e traduzem as representações. (p.155).  

  

 Para Lévy (1993), deveríamos ser capazes de perceber, imaginar e manipular. 

A combinação destas três possibilidades e a articulação com as tecnologias 

intelectuais permitem dar conta de todas as realizações do pensamento abstrato. 

Todo problema que foge à nossa capacidade de manipular é considerado abstrato. 

Sendo assim, os sistemas de representações externos nos ajudam a traduzir e 

reformular de tal forma que possamos resolvê-los.   

 Valente (1997) defende a idéia de que o computador deve ser utilizado de 

forma inteligente, provocando mudanças na abordagem pedagógica e auxiliando nas 

resoluções de problemas. 

 As ferramentas estão cada vez mais à nossa disposição e devemos fazer uso 

delas para ampliar e desenvolver a aprendizagem com significado. O professor deve 

ser capaz de proporcionar situações que dêem condições ao aluno de aprender, 

para então poder construir, explorar, refletir e conhecer suas potencialidades. 
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2.4 Ambiente de geometria dinâmica como recurso pedagógico no ensino de 

matemática 

 

 Segundo Gravina (2001), as máquinas, por muito tempo, foram usadas para 

cálculos trabalhosos; eram utilizadas como ferramentas para os pesquisadores e 

atualmente fazem parte de nossas vidas e estão em quase todos os lugares. 

 A partir dessa abordagem, buscamos pesquisar o uso da tecnologia nas aulas 

de matemática, oportunizando aos alunos uma maneira eficiente e significativa de 

aprender e fazer matemática, para enfrentar essa sociedade que requer um 

individuo mais criativo, critico e participativo. 

 Gravina (2001) acredita que a tecnologia da informática está cada vez mais 

possibilitando a simulação e a manipulação de objetos. Os ambientes informatizados 

produzem outras formas de pensar, favorecem a exploração e a elaboração de 

conjecturas, ultrapassando o discurso oral ou escrito. 

 Entendemos o ambiente informatizado como uma ferramenta de suporte ao 

processo de ensinar e aprender. Estes ambientes estão proporcionando situações 

de aprendizagem baseadas na experimentação, na manipulação, na experiência e 

na investigação.  

 Os ambientes informatizados se apresentam como ferramenta de grande 

potencial diante dos problemas inerentes ao processo de aprendizagem da 

Matemática. 

  Gravina (2001) afirma que, na passagem do conhecimento empírico para a 

teoria matemática, a tecnologia da informática pode intermediar o desenvolvimento 

de habilidades que favoreçam a superação das dificuldades encontradas no 

processo de aprendizagem da geometria. 

  Na sua investigação ela usou o ambiente informático denominado ambiente 

de geometria dinâmica, por conter recursos de construção e manipulação dinâmicas 

de objetos geométricos. 

  Recorremos a esta pesquisa com o objetivo de buscar subsídios para 

entender como esta geometria dinâmica pode colaborar nas construções das 

demonstrações e delinear as seqüências de atividades, com o desafio de encontrar 

mecanismos que contribuam no processo desta aprendizagem. 
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  Segundo Gravina (2001), as observações e análises feitas durante suas 

experimentações detectaram que os alunos: 

[...] se mostram caracterizados pelo “pensar matemático” – formulam 
conjecturas, erram e realizam experimentos de pensamento e com isso 
avançam no processo de demonstrar; desenvolvem competências para a 
argumentação dedutiva e tornam-se autônomos no processo de 
demonstração (p.190) 
  
[...] a utilização do ambiente de geometria dinâmica favoreceu a ascensão 
ao patamar de conhecimento geométrico; e a partir deste patamar ainda 
empírico, os alunos ascenderam àquele em que a geometria é entendida 
como um modelo teórico (p.191) 

  

 Os recursos da informática disponíveis atualmente estimulam a busca de 

estratégias pedagógicas que favorecem o ensino de geometria. A utilização de 

programas de geometria dinâmica, como o Cabri-Géomètre, estimula e provoca 

investigações, uma vez que o aluno pode explorar e simular situações que permitam 

a descoberta de propriedades e generalizações.  

Em relação ao meio dinâmico, observa-se em livros, lápis e papel, giz e lousa 

que os sistemas de representação do conhecimento matemático têm caráter estático 

e que, muitas vezes, dificulta a construção do conhecimento por parte dos alunos.  

 Para a investigação nesta pesquisa, tomou-se o ambiente de informática da 

geometria dinâmica, o software Cabri-Géomètre, um dos mais interessantes quanto 

à construção e manipulação dinâmica de objetos geométricos.  

 Segundo Macedo e Aquino (1999), o Cabri-Géomètre é um dos softwares 

matemáticos mais usados no mundo, por ser interativo, permitindo ao aluno ampla 

possibilidade para construir o próprio conhecimento por meio das construções 

geométricas dinâmicas. 

Optamos por este programa por ser considerado de fácil manuseio, não 

exigindo uma linguagem específica e ainda por possibilitar uma exploração dinâmica 

nas construções do desenho geométrico, da geometria analítica, das cônicas, da 

geometria projetiva, entre outras.  

A escolha do software Cabri-Géomètre nesta pesquisa é a disponibilidade 

dele nas escolas públicas do Estado de São Paulo, cuja Secretaria de Estado da 

Educação vem desenvolvendo nos últimos anos projetos de informática pedagógica 

por intermédio deste software. 
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Entendemos que a proposta de usar o programa nas seqüências de 

atividades contribuiu para uma didática que utiliza o dinamismo e a exploração das 

figuras, rico motivo que torna o ensino da Matemática mais significativo e prazeroso. 

Cabe ainda ressaltar que o ambiente Cabri-Géomètre foi concebido para o 

ensino-aprendizagem e as construções realizadas com régua e compasso podem 

ser efetuadas nele.  

O software, como citado supra, é ferramenta importante e notável para o 

trabalho do professor por apresentar recursos de manipulação e exploração de 

resultados para realização das seqüências de atividades propostas nesta pesquisa.  

O uso dele favorece a participação ativa dos alunos, permitindo a simulação 

de situações e o desenvolvimento de habilidades que incentivem a busca pela prova 

em Matemática.  

O nosso desafio é utilizar este ambiente tecnológico de maneira a contribuir 

no processo educacional e possibilitar aos alunos um ambiente “novo”, e que, 

quando bem explorado, pode resultar significativamente para a aprendizagem em 

Geometria. 

 O Cabri-Géomètre permite tanto trabalhar com conceitos a partir da 

construção de figuras geométricas como explorar propriedades dos objetos e das 

relações mediante comprovações experimentais.  

 Essas são algumas possibilidades de exploração do software Cabri-Géomètre, 

a seguir descrevemos algumas funções do Cabri-Géomètre: 

 A possibilidade de construção e medição das figuras, bem como a criação de 

macros para construções que se repetem com freqüência, a disponibilidade 

de configurar os menus das ferramentas, a possibilidade de rever, passo a 

passo, a construção e permitir ao aluno investigar as propriedades 

geométricas 

 Verificação de propriedades: O software permite verificar a 

existência de propriedades geométricas e relações entre objetos. A 

utilização deste é importante para que o aluno possa analisar os possíveis 

erros em uma construção e refletir sobre outras formas de fazer a mesma 

construção, de maneira a garantir as propriedades. Fizemos uso de 

atividades do tipo “caixa-preta”, sobre as quais os alunos deveriam 

levantar hipóteses sobre as possíveis relações entre os objetos da figura, 
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podendo investigar a existência de determinadas propriedades que 

tenham dado origem à construção dada; 

 Movimentação das figuras que, uma vez construídas, podem ser 

movimentadas conservando as propriedades atribuídas e permitindo 

observar as modificações durante as atividades; 

 Investigação de propriedades geométricas: o software oferece a 

possibilidade de formulação de conjecturas, ou seja, hipóteses ou 

suposições que contribuem no processo da prova em Matemática; 

 As figuras construídas sob princípios geométricos podem ser 

movimentadas, conservando as propriedades que lhes haviam sido 

atribuídas, permitindo ao aluno observar modificações em tempo real 

durante o uso do software; 

 Permite construir figuras geométricas e estabelecer relações entre 

os seus componentes. 

   

Essas funções são algumas das possibilidades de exploração do software 

Cabri-Géomètre e acreditamos que o fato de permitir aos alunos explorar e verificar 

o que ocorre nas atividades propostas oportuniza meios de fazer conjecturas, 

levantar hipóteses, visualizar de forma mais clara, confirmar as propriedades das 

figuras e buscar argumentos ou explicações para a validade destas, apontando para 

o caminho na direção da prova em Matemática.  

 

2.5 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

 Buscamos aspectos centrais na proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática do Ensino Fundamental com o intuito de relacionar em 

nosso trabalho como são abordadas as provas e argumentações. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) enfatizam o estímulo que o 

professor deve proporcionar aos alunos para que este, juntamente com os seus 

colegas, desenvolva uma aprendizagem significativa, percebendo a importância da 

formulação de argumentos e de validação dos mesmos. 
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 Outro ponto importante salientado no PCN (1998) trata-se do uso dos 

recursos tecnológicos, como calculadoras e computadores, que contribuem no 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Esses recursos auxiliam na 

verificação de resultados possibilitando a correção de erros, favorecendo a busca e 

a percepção de regularidades matemáticas. 

 Entre os objetivos dos PCN (1998) para área de Matemática no ensino 

fundamental, é importante destacar: 

[...] o ensino de Matemática deve garantir o desenvolvimento de 
capacidade como: observação, estabelecimento de relações, comunicação 
(diferentes linguagens), argumentação e validação de processo e o 
estímulo às formas de raciocínio como intuição, indução, dedução, analogia 
e estimativa (p. 56). 

 Observando a ênfase dada pelo PCN (1998), procuramos focar nossas 

atividades também neste objetivo, favorecendo aos alunos meios que possam 

garantir seu desenvolvimento, contribuindo para que ele seja mais investigativo e 

argumentativo.  

  As orientações sugerem que as atividades geométricas no terceiro ciclo (5.ª e 

6.ª séries) contemplem procedimentos de observação e representação de figuras. 

Sendo assim, tais orientações permitirão ao aluno fazer conjecturas sobre algumas 

das propriedades, porém não se esquecendo de fazer uso de um vocabulário mais 

preciso. 

 No terceiro ciclo, é necessário que o aluno desenvolva capacidades de buscar 

soluções, reconhecendo a necessidade de argumentar, e, segundo o PCN (1998), “a 

argumentação está fortemente vinculada à capacidade de justificar uma afirmação e, 

para tanto, é importante produzir alguma explicação, bem como justificá-la” (p. 70). 

 Portanto, os argumentos devem ser pertinentes e sustentados por conteúdos 

matemáticos.  

 Observamos ainda que os PCN (1998) enfatizam sobre argumentação e 

demonstração: 

Uma argumentação não é, contudo, uma demonstração. A argumentação é 
mais caracterizada por sua pertinência e visa ao plausível, enquanto a 
demonstração tem por objetivo a prova dentro de um referencial assumido. 
Assim, a argumentação está mais próxima das práticas discursivas 
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espontâneas e é regida mais pelas leis de coerência da língua materna do 
que pelas leis da lógica formal que, por sua vez, sustenta a demonstração 
(p. 70). 

 Podemos salientar que a prática da argumentação pode contribuir para um 

caminho que leve à demonstração, sendo desejável trabalhar atividades que 

desenvolvam tais práticas, e que os alunos apenas não produzam afirmativas, mas 

assumam uma postura de tentar justificar.  

  O quarto ciclo (7.ª e 8.ª séries) dá continuidade aos estudos do terceiro ciclo, 

enfatizando um maior contato por parte dos alunos com a necessidade e as 

exigências estabelecidas por um raciocínio dedutivo, não significando fazer um 

estudo formal e axiomático. 

 Neste ciclo, segundo os PCN (1998), dá-se o início do trabalho com algumas 

demonstrações, porém não abandonando as verificações empíricas, pois elas 

contribuem para que o aluno produza conjectura e amplie os conceitos envolvidos. 

 Nas orientações didáticas para o terceiro e quarto ciclos do PCN (1998) há 

uma proposta de trabalhar o teorema de Pitágoras para esclarecer um dos desvios 

mais freqüentes quando se tentar articular a “prova matemática”. Utilizando o 

princípio aditivo relativo ao conceito de áreas de figuras planas, faz-se o uso de um 

quebra-cabeça constituído de peças planas que deverão, por justaposição, compor 

duas maneiras diferentes de formar um quadrado. Posteriormente, o PCN (1998) 

enfatiza: 

Apesar da força de convencimento para os alunos que possam ter esses 
experimentos com material concreto ou com a medição de um desenho, 
eles não se constituem provas matemáticas. Ainda que essas experiências 
possam ser aceitas como “provas” no terceiro ciclo, é necessário, no quarto 
ciclo, que as observações do material concreto sejam elementos 
desencadeadores de conjecturas e processos que levem às justificativas 
mais formais. No caso do teorema de Pitágoras, essa justificativa poderá 
ser feita com base na congruência de figuras planas e no princípio da 
aditividade para as áreas. Posteriormente, os alunos poderão também 
demonstrar esse teorema quando tiverem se apropriado do conceito de 
semelhança de triângulos e estabelecidas as relações métricas dos 
triângulos retângulos (p. 127). 

 Como pudemos observar, os PCN do Ensino Fundamental não suprimem os 

estudos de demonstração na formação básica dos alunos. Pelo contrário, orientam a 

importância da demonstração com sugestões de atividades. 
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2.6 Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de geometria 

 De acordo as Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental, os 

conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de Matemática no 

Ensino Fundamental, permitindo ao aluno desenvolver um tipo de pensamento que 

compreenda, descreva e represente de forma organizada o mundo em que vive. 

 Segundo os PCN, um dos objetivos para o quarto ciclo vem ao encontro de 

nossa pesquisa que diz respeito ao desenvolvimento do pensamento geométrico, 

por meio de exploração de situações de aprendizagens que levem o aluno a verificar 

propriedades de triângulos e quadriláteros pelo reconhecimento dos casos de 

congruência de triângulos. 

 O conceito de semelhança é proveitoso para estabelecer conexões com 

outros conteúdos matemáticos, como razões e proporções, propriedades da figuras, 

ângulos, medidas e conteúdos de outras áreas (PCN, 1998, p. 125) 

 Destacamos ainda que as orientações dos PCN para o quarto ciclo envolvem 

problemas de Geometria, fazendo com que o aluno tenha seus primeiros contatos 

com a necessidade e as exigências estabelecidas por um raciocínio dedutivo.  

 A busca pela construção de argumentações vem sendo proposta desde os 

ciclos anteriores, continuando no quarto ciclo, uma vez que a argumentação é 

fundamental para a compreensão das demonstrações. (PCN, 1998, p. 86) .  

 Diante disso, nosso propósito é oferecer seqüências de atividades que 

contemplem estas orientações, a fim de investigar algumas propriedades dos 

quadriláteros. 

 

2.7 Classificação dos quadriláteros  

 Segundo Bongiovanni (2004), na definição 19 do Livro I, Euclides conceitua 

“figura quadrilátera como aquela contida por quatro linhas retas”.  Na definição 22, 

foram apresentadas as características de alguns quadriláteros notáveis: 

 Quadrado é uma figura de quatro lados iguais com ângulos retos. 

 Oblongo é uma figura quadrilátera com ângulos retos, mas que não tem 

quatro lados iguais (retângulo). 

 Rombo é uma figura quadrilátera com quatro lados iguais, mas não com 

ângulos retos (losango). 



42 

 

 Rombóide é uma figura quadrilátera que tem lados e ângulos opostos 

iguais entre si, mas não tem quatro lados iguais nem ângulos retos 

(paralelogramo). 

 Observamos que nesta classificação cada quadrilátero era distinto um do 

outro; um quadrado, por exemplo, não poderia ser chamado de retângulo ou de 

losango ou de paralelogramo, pois as suas definições os distinguem. 

 Refletindo minha prática docente e analisando as conversas com outros 

professores de Matemática nos encontros pedagógicos, percebemos que, ao 

fazermos um levantamento prévio do conhecimento sobre quadriláteros, a 

concepção dos alunos está muito próxima da classificação de Euclides.   

 Nesta pesquisa procuraremos esclarecer e ajudar nossos alunos a se 

apropriarem da classificação feita por Hadamard, que nos permite classificar os 

quadriláteros de outra maneira: 

 Quadrado é um quadrilátero que tem todos os lados iguais e todos os 

ângulos iguais. 

 Retângulo é um quadrilátero que tem todos os ângulos iguais e, 

conseqüentemente retos. 

 Losango é um quadrilátero que tem os quatro lados iguais. 

 Paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados paralelos dois a dois. 

Portanto, por exemplo:  

 Um quadrado é um retângulo ou um losango; 

 Um retângulo, um losango e um quadrado são paralelogramos. 

 

 Segundo Duarte (2007), a estrutura usada hoje, em geometria, nas séries 

finais do ciclo II do Ensino Fundamental se baseia em Hadamard. Ela permite uma 

maior mobilização de raciocínio na elaboração de uma prova. 

 As idéias apresentadas neste capítulo contribuíram para a reflexão desta 

pesquisa, a partir da visão de vários pesquisadores que abordam o tema prova em 

Matemática, bem como do papel da informática. Ressaltamos ainda que nós 

professores devemos oferecer aos alunos elementos que permitam desenvolver o 

pensar em Matemática.  
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 No próximo capitulo explicitaremos as escolhas didáticas feitas para conceber 

a sequência de atividades, detalhando cada uma delas, fazendo uma análise a priori 

e posteriori das mesmas. 
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CAPÍTULO 3 

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

3.1 Introdução  

 

Neste capítulo, justificaremos as escolhas didáticas destinadas à elaboração 

da seqüência de atividades, faremos a análise a priori e, em seguida, a análise a 

posteriori das mesmas. Elas terão por finalidade trabalhar com provas e justificativas 

matemáticas sobre quadriláteros e suas propriedades. 

 O referido capítulo tem por objetivo detalhar como aconteceu a aplicação das 

atividades de ensino, destacando tópicos que mais chamaram nossa atenção, tais 

como: as dificuldades enfrentadas pelos alunos, os problemas resolvidos de formas 

diversificadas, os itens que foram solucionados com facilidade, as conclusões 

registradas pelos alunos, as intervenções feitas pelo professor-pesquisador e as 

possíveis alterações que podem ser feitas. 

 Descreveremos primeiramente algumas noções sobre engenharia didática. 

 

3.2 Noções de engenharia didática 

 A engenharia didática, metodologia de pesquisa desenvolvida por Michele 

Artigue (apud Pais,2002), surgiu na década de 1980 na didática da Matemática, com 

o objetivo de organizar os procedimentos metodológicos da pesquisa, ou seja, o 

trabalho didático. Ela contempla a parte teórica como experimental de uma pesquisa 

em didática.  

 
Este termo é comparado com o trabalho do engenheiro na 
realização de um projeto arquitetônico. Tal como o trabalho de um 
engenheiro, o educador também depende de um conjunto de 
conhecimentos sobre os quais ele exerce o seu domínio profissional. 
Quando se faz esta analogia entre a didática e o trabalho do 
engenheiro, torna-se conveniente destacar que o modelo teórico não 
é suficiente para suprimir todos os desafios da complexidade do 
objeto educacional (PAIS, 2002, p.100). 

 

 Sendo assim, o trabalho do pesquisador em didática e o trabalho do 

engenheiro consistem na concepção, planejamento e execução de um projeto. 
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 Em nosso trabalho utilizaremos noções da engenharia didática, mais 

especificamente nas seguintes fases: análises preliminares, concepção e análise a 

priori, aplicação de uma seqüência didática e análise a posteriori. Da confrontação 

entre estas duas análises se dá a validação.   

 Na análise preliminar é construída a seqüência de ensino, com referencial 

teórico sobre o qual o pesquisador fundamenta sua proposta. No nosso trabalho 

trataremos como sequência de atividades. 

 Segundo Artigue (Apud Pais,2002), escolhido o objeto de estudo, ele é 

submetido a esta análise preliminar, da qual se fazem as devidas inferências, tais 

como levantar constatações empíricas, destacar concepções dos sujeitos envolvidos 

e compreender as condições da realidade sobre a qual a experiência está sendo 

realizada.  

 Na fase da concepção e análise a priori, com base nas análises preliminares 

e do referencial teórico, são feitas as escolhas didáticas. As escolhas de concepção 

das atividades são justificadas e é realizada a análise a priori da seqüência de 

ensino. Essa análise tem por objetivo prever procedimentos e intervenções durante 

cada situação. 

 A aplicação da seqüência didática é uma fase muito importante, pois é ela 

que garante a proximidade dos resultados práticos com a análise teórica. É nesta 

fase que são organizadas a experimentação e a seqüência de atividades aplicada 

aos alunos, junto com a professora-pesquisadora e os observadores. 

 Denominaremos nossas aulas de sessões, por entendermos que não são 

aulas comuns da rotina de sala de aula. Ficaremos atentos ao maior número 

possível de informações que poderão contribuir para a investigação do estudo. 

Algumas sessões serão filmadas, gravadas e outras apenas descritas pelo 

professor-pesquisador. 

 Na fase da análise a posteriori as informações obtidas após a aplicação da 

seqüência didática serão tratadas pelo professor-pesquisador de modo a garantir os 

registros devidamente obtidos e examinar as produções dos alunos da melhor 

maneira possível, revelando, se possível, os procedimentos de raciocínio. Nesta fase 

o confronto entre a análise a priori e a análise a posteriori valida as questões em 

estudo.
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3.3 Participantes da pesquisa 

 

 A nossa intenção neste trabalho é observar o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos tanto em relação à aquisição de novos conhecimentos e conceitos sobre 

propriedades dos quadriláteros como no que tange à evolução do pensamento 

intuitivo para o dedutivo. No entanto, optamos por aplicar a seqüência de atividades 

a um número pequeno de alunos. 

 Para participar das atividades decidimos selecionar alunos que cursavam o 

primeiro ano do Ensino Médio das classes em que lecionava. Optamos em convidar 

os alunos que demonstravam maior interesse em Matemática, pois pensamos em 

uma participação ativa do aluno na resolução das atividades propostas para que o 

nosso trabalho pudesse refletir melhor o desenvolvimento do tema pesquisado. 

 O grupo de alunos selecionados era de uma escola da rede particular de 

ensino do Estado de São Paulo, localizada na cidade de Lins, na qual trabalho há 

oito anos  como professora de Matemática. 

 Este grupo era composto por seis alunos, que, segundo sondagem prévia, já 

haviam estudado sobre quadriláteros durante os quatro anos do Ensino 

Fundamental, porém pouco se recordavam de conhecimentos envolvendo 

argumentação e prova. O grupo de seis alunos foi disposto em duplas, e indicados 

pelos nomes, Mari e Afonso, Digão e Manuel e Day e Pri. 

 Além dos alunos, contamos com a colaboração do monitor de informática da 

escola, deixando os computadores previamente prontos. Utilizamos gravadores para 

cada dupla a fim de captar os diálogos ocorridos, para que pudéssemos ter maior 

clareza de detalhes. 

 As atividades eram desenvolvidas em duplas, e a cada uma delas foram 

disponibilizados um computador com as atividades, criadas no Cabri-Géomètre, e 

uma ficha contendo questões para serem respondidas por escrito. 

 Os esclarecimentos sobre o projeto, os objetivos e procedimentos de como 

seria o uso dos computadores e o registro na ficha foram explanados inicialmente.  

 Desempenhei o papel de professora-pesquisadora, fazendo as observações e 

anotando as dúvidas, conclusões, perguntas e comentários pertinentes em cada 

etapa.  A professora-pesquisador limitou-se ao máximo para não interferir nas 
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estratégias utilizadas, procurando observar a reação deles diante dos problemas e 

as conjecturas apresentadas na resolução das atividades. 

 Esta tarefa de professora-pesquisadora não foi muito fácil, pois os alunos não 

enxergavam a professora como uma pesquisadora, e sim como professora deles, 

tentando, a todo instante, obter repostas para seus problemas. No entanto, por meio 

de uma postura firme, estas atitudes foram mudando durante as etapas. 

 Como citamos acima, desempenhei também o papel de mediadora em 

momentos em que o aluno apresentava dificuldade na resolução das atividades. 

Atuava, formulando perguntas ou pedindo para que verificassem a coerência dos 

resultados, com o objetivo de levar o aluno a resolver a atividade ou repensá-la, para 

identificar erros ou buscar outra resposta. 

 O local escolhido para o desenvolvimento das atividades foi a sala de 

informática da escola no período da tarde. 

 As atividades foram divididas em quatro encontros com duração de 

aproximadamente duas horas e meia cada. Para efeito de análise total dos dados, 

as duplas foram identificadas com nomes fictícios. 

 

3.4 Apresentação das seqüências de atividades 

 

Nossas atividades tiveram como fonte de pesquisa noções de engenharia 

didática por considerarmos ser uma metodologia de pesquisa que faz a ligação entre 

o aspecto científico e a prática pedagógica.  

 Artigue (1996) descreve que: 

  
A engenharia didática, vista como metodologia de pesquisa, se caracteriza, 
em primeiro lugar, por ser um esquema experimental baseado em 
realizações didáticas em classe, isto é, sobre a concepção, a realização, a 
observação e a análise de seqüências de ensino (p. 247). 

 

A engenharia didática faz um exercício das análises a priori e a posteriori, 

viabilizando a construção dos resultados da pesquisa. 

Outro ponto importante a ressaltar são os objetivos do projeto AProvaME, ou 

seja, construir uma cultura de “prova” no ensino de Matemática, fazendo uso de 

recursos tecnológicos com a finalidade de realizar um trabalho exploratório, com 

levantamento de hipóteses e conjecturas.  
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A criação desta seqüência de atividades busca auxiliar o aluno na 

compreensão dos conceitos e propriedades dos quadriláteros. O progresso de cada 

aluno depende da evolução das formas de ação, formulação e validação, aliada aos 

tipos de provas de Balacheff (1998). 

Nossa intenção é fazer uma abordagem sobre argumentação e provas 

relacionadas às propriedades dos quadriláteros, e, em algumas atividades, 

buscaremos contribuir para elaboração de provas, tendo em vista cumprir um dos 

objetivos do ensino da Matemática que é o desenvolvimento do raciocínio lógico.  

A intenção da seqüência de atividades criada é possibilitar aos alunos a 

passagem das provas pragmáticas para provas conceituais, no sentido de que os 

alunos validem seus resultados a partir dos resultados obtidos empiricamente. 

Fizemos uso do software Cabri-Géomètre, citado no capítulo 2, pois 

entendemos que seja uma das ferramentas que estimulam o aluno a manipular e 

observar as propriedades geométricas existentes nas construções, visto que, na 

construção com régua e compasso, essa manipulação não é possível, provocando 

interesse no aluno pelo conteúdo. 

Para a elaboração da seqüência, apoiamo-nos nas discussões e reflexões 

realizadas nas reuniões presenciais e a distância do projeto AProvaME, bem como 

nos resultados de pesquisas e artigos referentes ao tema.  

Neste sentido, concebemos a seqüência de atividades divididas em quatro 

etapas: 

 Etapa zero; 

 Etapa 1; 

 Etapa 2; 

 Etapa 3. 

 

Apresentaremos a seqüência de atividades a serem aplicadas e sua análise a 

priori, bem como sua análise a posteriori. Para tanto, examinaremos uma a uma, na 

ordem em que serão aplicadas, e observaremos diretamente cada etapa. 

 Na etapa zero apresentamos o software Cabri-Géomètre, com construções 

guiadas com o intuito de familiarizar os alunos com seus comandos e mobilizá-los 

para a “leitura” e exploração de figuras. Pretendemos sensibilizar os alunos para um 
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“olhar” mais geométrico, destacando elementos pertinentes para o estudo da 

Geometria.  

 Ainda nesta etapa fizemos uso do PowerPoint,4 mostrando figuras com ilusão 

de ótica, para introduzir a idéia de que “nem tudo que parece é”. 

 Tais figuras foram apresentadas com o intuito de sensibilizar os alunos para a 

necessidade da verificação, pois muitas vezes o que parece verdade são apenas 

hipóteses que criamos para chegar aos fatos reais. 

 Na etapa 1, apresentamos uma seqüência de atividades para revisitar o 

conceito de congruência de figuras e identificar os casos de congruência de 

triângulos, que servirão de base para as atividades com quadriláteros nas demais 

fases. A idéia é estabelecer esses casos experimentalmente, por meio de 

construções (como “postulados”), para serem utilizados como ferramentas para 

verificação das propriedades de quadriláteros. 

 Nesta etapa entendemos que o aluno está no nível do empirismo ingênuo, o 

qual, segundo Balacheff (1988), faz experimentações e valida apenas uma 

propriedade, não se preocupando com os casos particulares. 

 Na etapa 2, as atividades terão por objetivo explorar características dos 

quadriláteros notáveis, fazendo verificações e discutindo semelhanças e diferenças 

entre eles. A idéia é caracterizá-los de forma a possibilitar a definição, mais ou 

menos formalizada, na abordagem de inclusão de classes (retângulos são 

paralelogramos, quadrados são losangos e retângulos, etc.).  

 Buscamos com esta etapa elevar o nível de progresso em relação à “prova e 

argumentação”, propondo atividades aos alunos com a preocupação de que ele 

valide as propriedades de forma mais precisa e verifique os casos particulares, ou 

seja, propor a passagem do empirismo ingênuo para a experiência crucial. 

 Na etapa 3, procuramos envolver os alunos na busca da passagem do nível 

de “provas pragmáticas” para as “provas conceituais”. Nesta etapa, pretendemos 

chegar às formas de validação, com a produção de “exemplos genéricos” que 

possam ter um papel intermediário para provas do tipo “experiência”.  

                                                
4
 PowerPoint: é um programa utilizado para edição e exibição de apresentações gráficas no sistema 

operacional Windows. Para criar apresentações gráficas, dispõe de processamento de textos, 
estrutura de tópicos, esquemas automáticos, modelos, desenhos, assistentes, gráficos e vários tipos 
de ferramentas para expressar idéias nas apresentações. Atualmente o domínio da ferramenta 
PowerPoint tornou-se fundamental, visto que grande parte das apresentações em cursos, escolas, 
faculdades e reuniões utilizam projetores para ilustrar melhor as idéias expostas pelo orador. 
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 Com esta seqüência de atividades, procuramos desenvolver habilidades e 

competências, tais como: 

  

 Interpretar, analisar, levantar hipóteses e fazer conjecturas 

sobre textos matemáticos, situações-problema e definições; 

 Associar diferentes tipos de registros; 

 Raciocinar logicamente em situações matemáticas; 

 Esquematizar provas; 

 Produzir textos matemáticos; 

 Relacionar diferentes tipos de registros; 

 Institucionalizar os conceitos em estudo. 

 

 Ficamos sempre atentos às discussões e resoluções propostas pelos alunos, 

com o intuito de analisar a necessidade de trabalhar com este tema no Ensino 

Fundamental ou Médio, visando observar a seqüência de atividades como um meio 

viável no ensino de Matemática.  

 Tais seqüências de atividades colaborarão para subsidiar nossa prática como 

professora de Matemática, bem como adquirir confiança para trabalhar o tema 

“provas em Matemática”. 

 As observações e as discussões realizadas foram registradas, por gravação 

de áudio e vídeo, para que possamos fazer uma análise dos resultados obtidos e 

investigar possíveis alterações na seqüência de atividades. 

 As atividades apresentadas em cada etapa aos alunos estarão dispostas 

neste trabalho em páginas individuais, objetivando facilitar a visualização. 
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3.5 Análise das atividades propostas 

  

 Descreveremos a seguir as atividades contempladas em cada etapa, fazendo 

a análise a priori de cada uma das atividades, seguida da análise a posteriori, já 

discutindo os resultados, para facilitar a leitura do desenvolvimento do trabalho. 

Nesta fase zero não tivemos a participação da dupla Mari e Afonso. 

 

 

 3.5.1 Etapa zero – Abra o olho 

 

Esta etapa foi composta de três atividades que passamos a descrever. 

 

 Atividade 1 – Etapa zero – Explorando o Cabri- Géomètre 
 
 Atividades que visam familiarização com os menus do Cabri. 
 
 
Resumo dos Menus e comandos: 
- Menu arquivo 
- Menu Edição  
 
1.1 Apresentando os principais comandos 
 

1. Crie um segmento de reta AB. 
2. Nomeie as extremidades de A e B. 
3. Meça o segmento. 
4. Obtenha o M, ponto médio de AB. 
5. Crie o segmento MB e depois meça-o. 
6. Movimente A ou B e observe as medidas dos segmentos AM e MB. 

 
 
1.2 Classificando os triângulos quanto aos lados 
 

1. Crie um triângulo ABC 
2. Meça os lados AB, BC e AC. 
3. Verifique se o triângulo é escaleno. 
4. Movimente o ponto A, de modo que o triângulo se torne isósceles de base BC (AB=AC). 

      5. Movimente o ponto A, de modo que o triângulo se torne eqüilátero (AB=AC=BC). 
 

Figura 3.1. – Ficha da  Atividade 1 – Etapa Zero 

 

Análise a priori da Atividade 1 

 

Na atividade 1, o objetivo era uma breve apresentação do software Cabri-

Géomètre, ambiente de geometria dinâmica escolhido para dar suporte à seqüência 
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de atividades. As duas atividades (atividades 1 e 2) foram selecionadas do livro 

Descobrindo o Cabri-Géomètre (Bongiovanni et al., 1997, p. 12-14), visando 

introduzir alguns comandos básicos e familiarizar os alunos com os menus do Cabri 

e com o tipo de recursos e construções robustas (figuras  que não sofrem alterações 

em suas características ao ser manipuladas) que ele oferece. Assim, as atividades 

escolhidas têm um roteiro de instruções que conduzem à construção e destacam a 

movimentação de objetos, caracterizando-se como construções guiadas. 

 

Análise a posteriori da Atividade 1 

  

 A duas atividades (1.1 e 1.2) desta etapa tinham por objetivo a apresentação 

do software Cabri-Géomètre aos alunos, para familiarização e exploração das 

ferramentas nos menus.  

 Como as atividades dispunham de um roteiro com instruções, as duplas 

tiveram rendimentos diferentes durante a exploração do software. A professora-

pesquisadora fez intervenções sempre que necessário. 

 Seguem abaixo alguns comentários feitos pelas duplas: 

   Day e Pri – “Se desde a 5.ª série pudéssemos usar este programa, com 

certeza a Matemática não seria tão chata e ficaria mais fácil classificar os triângulos 

com este programa”. 

  Digão e Manuel – “Ao movimentar os triângulos percebemos suas 

características, é interessante”. 
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Atividade 2 – Etapa Zero – Ilusão de óptica  

 

 

yyy

Quantas barras existem na figura? 

Perceba o que está "errado"!!!

Os triângulos brancos estão realmente desenhados?

Figura 3.2. – Atividade 2 – Etapa Zero 
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Justifique sua resposta para cada figura apresentada. 
 
Figura 1: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Figura 2: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Figura 3: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Figura 4: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Figura 5: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
 
 

  Quadro 2 – Folha para justificativa da resposta  
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Análise a priori da Atividade 2 

 

Na atividade 2, apresentamos uma seqüência de slides com figuras que 

despertam o interesse por serem denominadas “ilusão de ótica”. O objetivo desta 

atividade é sensibilizar os alunos para a questão da visualização em Geometria. Em 

outras palavras, pretendemos chamar a atenção dos alunos sobre o fato de 

considerarem características espaciais das figuras somente baseadas na percepção. 

Aproveitamos esse momento para evocar a idéia de que “somos muitas vezes 

prisioneiros dos nossos olhos, nem sempre o que enxergamos é o que parecer ser!”, 

relacionando inclusive com o Cabri, quando a posição ou relações espaciais da 

figura levam a identificar particularidades que, na verdade, ela não tem. 

 A cada figura apresentada propomos uma discussão com os alunos, no 

sentido de tentar justificar suas respostas (o que estavam “enxergando” e 

considerando em cada caso).  

 

Análise a posteriori da Atividade 2  

 

Day e Pri – Para a figura (1) as alunas observaram que não havia nenhum 

ponto preto, pois era uma ilusão de ótica e o fundo preto influenciava nas bolinhas 

brancas e nas linhas cinza. 

Na figura (2) perceberam que realmente era um círculo, afirmando que, ao 

olharem além das linhas, semicerrando os olhos, seria possível a visualização do 

círculo ou ainda tentando apagar as linhas. 

Na figura (3) responderam corretamente que havia 7 barras, pois era possível 

fazer a verificação olhando abaixo das barras. 

Para a figura (4) ficou a dúvida, optando elas em responder que tanto fazia, 

dentro ou fora, dependia do ponto de vista de cada pessoa. 

Na figura (5) a dupla teve a impressão de que os triângulos brancos tinham 

sido desenhados, porém afirmou que não, pois parecia que o desenho foi apagado 

na forma de triângulos brancos. 

Digão e Manuel – para as figuras (1), (2) e (3) as respostas foram parecidas 

com as da dupla anterior (Day e Pri). Para a figura (4) eles sustentaram não existir 
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nenhuma bola na caixa ou fora dela, há algo parecido com um ponto e em virtude de 

sua localização nada era possível afirmar sobre isso. 

Quanto à figura (5), responderam que existe a tendência de interpretar errado 

a figura, preenchendo o espaço como se algo interrompesse os segmentos de retas 

pretas e extrapolassem os pontos pretos, surgindo os triângulos. 

Os alunos não apresentaram dificuldades em realizar esta atividade, pelo 

contrário, sentiram-se motivados e interessados, por ser uma atividade diferente e 

com objetivo de sensibilização para a visualização em figuras. Atentaram para o fato 

de que a Geometria estava presente, e que não bastavam apenas a percepção e o 

olhar, e sim um estudo mais aprofundado sobre as características de cada figura. 

 

Atividade 3 – Etapa zero – “Apenas o olhar não basta” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) As linhas vermelhas são retas? 

b) Em caso afirmativo, são paralelas? 

c) Como já percebemos, nem sempre o que parece é!!!! Assim, você deve justificar  

suas respostas. 

d) Quais características ou propriedades da figura você pode utilizar para validar 

 suas respostas. 

 

Figura 3.3. – Ficha da Atividade 3 – Etapa Zero 
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Análise a priori da Atividade 3  

  

 Esta atividade direciona-se para o contexto da Matemática, em particular o da 

Geometria; e, buscando reforçar essa necessidade de atentar ao fato de que apenas 

o “olhar” não basta e que é preciso validar as respostas por meio de propriedades da 

figura, oportunizamos a Atividade 3, de ilusão de ótica, reproduzida no Cabri-

géomètre. 

 O objetivo desta atividade é levar o aluno a analisar a figura construída no 

Cabri-Géomètre, explorando as questões propostas. 

Nossa expectativa é que os alunos, para responderem às questões, façam 

uso das ferramentas do Cabri, em particular, menus das retas paralelas, medição de 

ângulos e distâncias,  buscando a verificação. 

 Entendemos que os alunos devam vivenciar as fases das situações de ação e 

de formulação, busquem por meio das verificações experimentais (com o auxílio dos 

recursos do Cabri) formular respostas baseados nos elementos e em seus 

conhecimentos geométricos (paralelismo, perpendicularidade, noção de quadrado, 

etc.), visando comunicar e deixar claras suas justificativas. 

 Esperamos nesta etapa zero que essas atividades sensibilizem os alunos no 

sentido de questionarem e desconfiarem dos aspectos observados perceptivamente 

em uma figura, incentivando-os a verificar e tentar validar as características ou 

propriedades identificadas. Iniciamos um trabalho que pretende introduzir e negociar 

alguns elementos para a produção de provas em Geometria. 
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Análise a posteriori da Atividade 3 

 
 As respostas abaixo registradas foram copiadas dos arquivos gravados no 

programa Cabri, que registram a tela do computador com os dados. 

Day e Pri  – “Vamos medir a distância entre as retas, pois se as medidas forem 

iguais as retas são paralelas e não se cruzam”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As linhas vermelhas são retas? 

Sim, mas elas estão na diagonal. 

b.Em caso afirmativo, são paralelas? 

Sim. 

c. Como já percebemos, nem sempre o que parece é!!!! 

Assim, você deve justificar suas respostas. 

As medidas entre uma reta e outra são sempre iguais, com valor de 0,93 cm, o que mostra 

que as mesmas são retas e paralelas, por isso elas nunca se cruzam. 

d. Quais características ou propriedades da figura você pode utilizar para validar  

suas respostas.  

São retas paralelas com quadrados pretos e brancos entre elas. Isso pode ser comprovado  

medindo seus lados, que sempre têm o mesmo valor, assim como os ângulos, provando que  

são realmente retas paralelas! 

 

 

 

Figura 3.4 – Resposta da dupla Day e Pri para a atividade 3 (etapa zero) 

As linhas vermelhas são retas?
Sim, mas elas estão na diagonal.

Em caso afirmativo, são paralelas?
Sim.

Como já percebemos, nem sempre o que parece é!!!!
Assim, você deve justificar suas respostas.
As medidas entre uma reta e outra são sempre iguais, 
com valor de 0,93 cm, o que mostra que as mesmas são
 retas e paralelas, por isso elas nunca se cruzam.

Quais características ou propriedades da figura 
você pode utilizar para validar suas respostas. 
São retas paralelas com quadrados pretos e brancos 
entre elas. Isso pode ser comprovado medindo seus 
lados, que sempre tem o mesmo valor, assim como os 
ângulos, provando que são realmente retas paralelas!

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm
90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °
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Digão e Manuel – “Se prolongar as retas e medir os ângulos entre elas podemos 

verificar se são paralelas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. As linhas vermelhas são retas? 

Sim.  

b. Em caso afirmativo, são paralelas? 

Sim. 

c. Como já percebemos, nem sempre o que parece é!!!! 

Assim, você deve justificar suas respostas. 

As medidas entre uma reta e outra são sempre iguais, com valor de 0,93 cm, o que mostra que 

 as mesmas são retas e paralelas, por isso elas nunca se cruzam. 

d. Quais características ou propriedades da figura você pode utilizar para validar  

e. suas respostas.  

São retas paralelas com quadrados pretos e brancos entre elas. Isso pode ser comprovado medindo 

seus lados, que sempre têm o mesmo valor, assim como os ângulos, provando que são realmente 

retas paralelas! 

 

Figura 3.5  – Resposta da dupla Digão e Manuel para a atividade 3 (etapa zero) 

 

As linhas vermelhas são retas?
Sim.

Em caso afirmativo, são paralelas?
Sim.

Como já percebemos, nem sempre o que parece é!!!!
Assim, você deve justificar suas respostas.
Quais características ou propriedades da figura 
você pode utilizar para validar suas respostas. 
Retas paralelas.
As linhas vermelhas são retas e paralelas pois 
prolongando-as e traçando uma reta (r) perpeendicular 
que passe pelos prolongamentos de todas as retas, é 
possível notar que o ângulo entre as retas vermelhas é 
sempre o mesmo (90º), portanto pode-se concluir que se 
tratam de retas paralelas. Além disso é possivel observar 
que se formam quadrados entre as retas e isso não seria 
possível se elas não fossem paralelas. Há quadrados 
brancos e pretos.

r

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

90,0 °

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm

0,93 cm
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90,0 ° 90,0 °
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 Nesta atividade, ao direcionar para o contexto da Matemática, em particular o 

da Geometria, com o objetivo de os alunos fazerem uso das ferramentas do software 

Cabri, analisarem a figura apresentada e buscarem validar as respostas. 

 Assim como estava previsto, os alunos vivenciaram as fases das situações de 

ação e de formulação, buscaram por meio das verificações experimentais deixar 

claras as suas justificativas. 

 As nossas expectativas concernentes a justificativas foram contempladas, pois 

os alunos construíram retas paralelas, mediram ângulos e distâncias entre as retas e 

verificaram cada item solicitado. Observamos que a ferramenta de verificação não foi 

utilizada em virtude da pouca familiarização com ela. 

 Podemos observar que as duplas usaram ferramentas diferentes para 

justificar; a dupla Day e Pri  mediu a distância entre as retas e concluiu que, se as 

medidas entre elas eram iguais, elas são paralelas.  

 A dupla Digão e Manuel prolongou a reta e construiu perpendiculares, 

notando que o ângulo formado entre elas é sempre 90º, concluindo que as retas são 

paralelas. 

 As justificativas das duplas podem ser classificadas como provas do tipo 

“experiência crucial”; os alunos verificam a propriedade por meio de um caso 

particular e, constatada  para este, então está confirmado para o geral. 

 Fica claro nesta atividade que os alunos acreditam que basta mostrar uma 

propriedade matemática para um caso específico, e para outros casos parecidos 

serão iguais.  

 
 
 
3.5.2 Etapa 1 – Identificando casos de congruência de triângulos 

 
 

A Etapa 1 tem por objetivo retomar o conceito de congruência e identificar os 

casos de congruências de triângulos (LLL: lado-lado-lado; LAL: lado-ângulo-lado, 

ALA: ângulo-lado-ângulo, e LAAo5: lado-ângulo-ângulo). 

A proposta é identificar os casos de congruência por meio de construções de 

triângulos, usando duas ferramentas específicas elaboradas como 

                                                
5
 Não abordaremos o caso LAAo, por entendermos que este caso recai sobre o caso LAL. 
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macroconstruções.6 Estas macros foram denominadas “Transporte de ângulo” e 

“Transporte de segmento”. Como são duas ferramentas novas para os alunos, 

fizemos algumas atividades guiadas para compreensão e familiarização delas, com 

a intenção de fornecer subsídios para realização das atividades. Em particular, 

visamos explicitar o funcionamento das macros e os objetos iniciais a serem 

selecionados em cada uma.  

Introduzimos uma discussão sobre os termos “congruente” e “semelhante” 

apenas com intuito de investigar qual o significado desses vocábulos para o aluno. 

Com esta discussão, queremos que os alunos diferenciem as palavras “congruente” 

e “semelhante” e ainda identifiquem a congruência, para o caso de triângulos, com a 

necessidade de obtermos os seis elementos (três lados e três ângulos) de mesma 

medida. 

Dando continuidade à Etapa 1, uma ficha (Atividade 1 – Identificando casos 

de congruência de triângulos) foi apresentada com instruções, em que os alunos, 

fazendo uso das ferramentas do  Cabri-Géomètre, realizaram as verificações de 

quando dois triângulos são congruentes. 

                                                
6
 Macroconstrucões: são ferramentas do programa Cabri-Géométre que possibilitam a memorização 

de seqüências de construções que podem ser reproduzidas. A macro é útil quando necessitamos 
construir uma figura várias vezes. 
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Atividade 1 – Identificando casos de congruências de triângulos 

 Partindo de um triângulo MAR qualquer, vamos construir outros triângulos com 

alguns elementos (lados ou ângulos) deste triângulo MAR. 

 Para isso, vamos utilizar as ferramentas do Cabri: “Transporte de Ângulos” e 

“Transporte de Segmento”. 

 Na construção de um “novo” triângulo, você deve transportar os elementos 

indicados em cada item. Após a construção, você deve verificar se o triângulo construído 

é congruente ao triângulo MAR, indicando em cada caso, se é: 

“SEMPRE”, “ÀS VEZES” ou “NUNCA”  congruente. 

 

1. Construa um triângulo MAR qualquer. 

2. Construa um novo triângulo com: 

a) dois lados do triângulo MAR e o mesmo ângulo compreendido entre eles. 

Com o auxílio das ferramentas do Cabri, verifique as características do novo 

triângulo construído e complete a frase abaixo. 

 

O triângulo _______ construído é      sempre      congruente ao triângulo MAR. 

             às vezes 

              nunca 

 

No caso de responder “às vezes”, explique quando isso ocorre. 
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b) dois lados do triângulo MAR e um ângulo não compreendido entre eles. 

 

O triângulo _______ construído é       sempre     congruente ao triângulo MAR. 

             às vezes 

              nunca 

 

No caso de responder “às vezes”, explique quando isso ocorre. 

 

 

 

c)  dois ângulos e um lado do triângulo MAR  

 

 

O triângulo _______ construído é      sempre     congruente ao triângulo MAR. 

             às vezes 

              nunca 

 

No caso de responder “às vezes”, explique quando isso ocorre. 

 

 

 

d) os três lados do triângulo MAR. 

 

O triângulo _______ construído é      Sempre     congruente ao triângulo MAR. 

             às vezes 

              nunca 

 

No caso de responder “às vezes”, explique quando isso ocorre. 
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e) os três ângulos do triângulo. 

 

O triângulo _______ construído é    sempre     congruente ao triângulo MAR. 

             às vezes 

              nunca 

 

No caso de responder “às vezes”, explique quando isso ocorre. 

 

 

 

 

A partir do que você observar em cada item, descreva os chamados “casos de congruência”, 

ou seja, as condições (ou elementos mínimos) para que dois triângulos sejam congruentes. 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Ficha da Atividade 1 – Etapa 1 

  

 
 
Análise a priori da Atividade 1 – Etapa 1 

  
 

O objetivo desta atividade é retomar o conceito de congruência e semelhança 

e identificar os casos de congruência de triângulos (LLL, LAL, ALA). 

Nessa atividade, os alunos, por meio de construções geométricas no software 

Cabri, devem construir para cada item da ficha um triângulo qualquer, a partir de um 

triângulo também qualquer que denominaremos de MAR. As macroconstruções 

serão usadas para esta construção.  

A cada item os alunos devem investigar, verificando se os triângulos 

construídos são congruentes. A partir desta investigação, devem completar a frase 

com os termos “sempre”, “às vezes” ou “nunca”. Pretendemos que o aluno perceba 
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os casos particulares e construa hipóteses para posteriormente ficarem notáveis os 

casos gerais. 

Por hipótese, a resolução do item a levará os alunos a concluir que o 

“triângulo construído é SEMPRE congruente ao triângulo MAR”, e o caso de 

congruência que justifica tal fato é LAL.  

A resolução do item b levará o aluno a concluir que o “triângulo construído é 

ÀS VEZES congruente ao triângulo MAR”, pois o caso de congruência será 

verificado quando os dois triângulos tiverem respectivamente iguais às medidas de 

um dos lados as medidas de um ângulo interno com vértice nesse lado, e as 

medidas do ângulo oposto a esse lado. Esse caso é conhecido como LAAo (lado, 

ângulo, ângulo oposto) ou LLA (lado, lado, ângulo).  

Ao resolver o item c, o aluno poderá concluir que o “triângulo construído é 

SEMPRE congruente ao triângulo MAR”, e o caso de congruência que justifica tal 

fato é ALA. 

A resolução do item d levará o aluno a concluir que o “triângulo construído é 

SEMPRE congruente ao triângulo MAR”, e o caso de congruência que justifica tal 

fato é LLL. 

Para o item e esperamos que o aluno conclua que o “triângulo construído é 

ÀS VEZES congruente ao triângulo MAR’”, pois o caso de congruência somente será 

verificado quando os três ângulos e os três lados forem congruentes. Esse caso de 

congruência recai sobre o caso LLL (lado, lado, lado). 

 Para finalizar a Etapa 1, esperamos que os alunos descrevam o que foi 

observado em cada item, elaborando condições para os casos de congruências, 

atentando para o fato de que para existir a congruência entre dois triângulos é 

suficiente garantir a congruência de apenas três elementos (lados e ângulos) numa 

certa ordem. 

 Os alunos podem fazer uso das ferramentas do software Cabri-Géomètre para 

medir as distâncias e os ângulos em cada vértice. Provavelmente os alunos 

movimentarão as figuras e farão sobreposição destas, a fim de observar e confirmar 

a congruência ou não. 

 Acreditamos que os alunos apresentarão dificuldades na construção dos 

triângulos com as macroconstruções, por entenderem que não seja uma ferramenta 
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de utilização freqüente. Ficaremos encarregados de explicar e intervir quanto a estas 

construções.  

  

Análise a posteriori da Atividade 1 – Etapa 1 

 

 Apresentaremos abaixo as respostas escritas das duplas investigadas, porém 

a dupla Day e Pri teve suas atividades descritas por completo e, das demais, apenas 

os itens d e e.  

Day e Pri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7  – Resposta da dupla Day e Pri para a atividade 1 (etapa 1) 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8  – Resposta da dupla Day e Pri para a atividade 1 (etapa 1) 
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Figura 3.9  – Resposta da dupla Day e Pri para a atividade 1 (etapa 1) 
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Digão e Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Resposta da dupla Digão e Manuel para a atividade 1 (etapa 1) 
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Mari e Afonso 

 

As fichas escritas dessa dupla não estavam nítidas para serem inseridas 

como figura, portanto transcreveremos a resposta dada por eles. 

No item b, eles responderam que o triângulo construído (XYZ) era “às vezes” 

congruente ao inicial (MAR), e explicaram que “ao movimentar o triângulo original 

não formará o triângulo XYZ. Mas por coincidência nós conseguimos formar o 

triângulo”.  

No item e, eles responderam que o triângulo (WPT) era “às vezes” congruente 

ao inicial (MAR), e explicaram que: “Pois é preciso transportar um segmento pelo 

menos para poder transportar os ângulos para obter um triângulo congruente”. 

As duplas, ao explorarem o software Cabri, não apresentaram dificuldades, 

por outro lado, ao usarem as macros de “transporte de ângulo e de segmento”, 

tivemos que intervir no sentido de orientar na seleção dos objetos iniciais e finais, 

para efetivar a construção. 

Um dos aspectos discutidos e para o qual o professor indicou a ferramenta a 

ser utilizada refere-se à posição do lado do ângulo obtido com a macro, que por 

vezes (cf. ordem dos pontos iniciais) é construído no semiplano oposto ao desejado. 

Nesse caso, o professor indicou o uso da simetria axial para “corrigir” o problema. 

No geral, as dificuldades enfrentadas no desenrolar dessas atividades foram 

comuns a todas as duplas. Proporcionamos momentos de discussão e reflexão 

coletiva com o intuito de colaborar no esclarecimento de dúvidas e informações 

relacionadas às ferramentas e construções realizadas. 

Os itens “b” e “e” geraram dúvidas quanto à construção geométrica, pois não 

estava claro para os alunos o significado da expressão “um ângulo não 

compreendido”. Por meio de exemplos, tentamos esclarecer a que ângulo o 

enunciado se referia. No item “e”, os alunos não entenderam como transportar 3 

ângulos, sem antes criar um segmento, para apoiar os ângulos. Nesse momento, 

indicamos aos alunos o uso de uma reta ou um segmento qualquer. Nossa 

intervenção foi para contribuir na construção geométrica e incentivar a busca pela 

verificação do tipo de triângulo assim obtido. 
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Observamos que as duplas Day e Pri identificaram os itens (a, c, d) sem 

dificuldades, porém não se lembravam dos nomes dos casos de congruência de 

triângulos (LAL, ALA, LLL). 

Para o item b os alunos perceberam que, ao movimentar o triângulo MAR por 

um determinado vértice, o triângulo que era pedido para ser construído não se 

formava; sendo assim, não existia a congruência. 

No item e ficou claro para a dupla que havia necessidade de transportar não 

somente os ângulos, mas também um lado para obter a congruência. 

 

As outras duas duplas, Mari e Afonso e Digão e Manuel, responderam aos 

itens (a, c, d) igualmente à dupla Day e Pri. 

A dupla Digão e Afonso, no item b, entendeu que às vezes era congruente 

pelo fato de desconhecer o ângulo entre dois lados e assim formava-se um triângulo, 

ou seja, dependia do ângulo. Para o item “e”, entenderam que formaria o triângulo 

caso fosse possível transportar também um segmento. 

A dupla Mari e Afonso, por não participar da etapa zero, deixou um pouco a 

desejar, não realizou muitas tentativas e logo concluiu o item b com movimentos e 

nada de verificações. 

Percebemos que nossas expectativas quanto à atividade foram 

contempladas, pois o objetivo era retomar os casos de congruência de triângulos. 

Eles descobriram as condições necessárias para que dois triângulos sejam 

congruentes e que não há necessidade de analisar a correspondência entre os seis 

elementos (pares de ângulos e de lados). Portanto, confirmamos nossa análise a 

priori e demos continuidade às atividades. Até o momento as verificações são 

experimentais fazendo uso dos recursos do Cabri-Géomètre. 

 

 3.5.3. Etapa 2 – Caracterização dos quadriláteros notáveis 

 
 A Etapa 2 tem por objetivo classificar os quadriláteros a partir da identificação 

de semelhanças e diferenças. Buscaremos institucionalizar este saber por meio 

destas atividades. 

 Nesta Etapa 2 propomos três atividades que foram aplicadas nesta ordem: 

 1.ª  Apresentação de arquivos construídos com o auxílio do software Cabri, 

com alguns quadriláteros, e a partir de cada um deles o aluno deverá movimentar e 
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observar para encontrar semelhanças e diferenças entre eles. A seguir, propomos 

um quadro em que o aluno deverá preencher conforme suas verificações e 

identificar cada figura ao tipo de quadrilátero. 

 2.ª A partir dos registros feitos na atividade anterior, o aluno deverá fazer uma 

classificação mais criteriosa, separando os quadriláteros que são retângulos do que 

não são, e os que são losangos dos que não são. 

 3.ª Nesta última atividade desta etapa, buscaremos uma compreensão dos 

conceitos e propriedades dos quadriláteros notáveis. 

 Cada uma das atividades propostas nesta Etapa 2 é descrita abaixo com 

maiores detalhes e com suas análises a priori e a posteriori. 

 Na atividade 1, cuja ficha expomos abaixo com as orientações, foram 

apresentados aos alunos arquivos contendo figuras de diversos quadriláteros 

(retângulos, losangos, paralelogramos e quadrados) construídos no software Cabri-

Géomètre.  

 Uma das funções do software Cabri, citadas no capítulo 2 deste trabalho, nos 

apresenta que ele possibilita a movimentação das figuras e, sendo assim, sem ele, 

seria difícil realizar as investigações e explorações das propriedades e característica 

de cada figura em questão. 
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Atividade 1 – Etapa 2 – “Observando e agrupando” 

1) Cada arquivo abaixo contém um quadrilátero. 

 Arq 1.fig 

 Arq 2.fig 

 Arq 3.fig 

 Arq 4.fig 

 Arq 5.fig 

 Arq 6.fig 

 Arq 7.fig 
 
2) Abra cada um deles e movimente os pontos ou elementos possíveis, observando seu 

comportamento. Verifique as características de cada quadrilátero, completando o quadro abaixo. 

 Arquivo 
1 

Arquivo 
2 

Arquivo 
3 

Arquivo 
4 

Arquivo 
5 

Arquivo 
6 

Arquivo 
7 

1 par de lados 
paralelos 

       

2 pares de lados 
paralelos 

       

lados opostos 
congruentes 

       

ângulos opostos 
congruentes 

       

4 lados 
congruentes 

       

4 ângulos 
congruentes 

       

TIPO DE 

QUADRILÁTERO 

       

 
3) Você observa características ou propriedades comuns entre os quadriláteros?  

Agrupe os quadriláteros conforme as propriedades: 

1. Os quadriláteros que possuem ângulos opostos iguais. 

2. Os quadriláteros que possuam 2 pares de lados paralelos. 

3. Os quadriláteros que possuam apenas 1 par de lados paralelos. 

              

Figura 3.11  – Ficha da Atividade 1 – Etapa 2 



74 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
Arq_1.fig 

Arq_2.fig 

 
Arq_3.fig 

 
Arq_4.fig 

 
Arq_5.fig 

 
Arq_6.fig  

Arq_7.fig 

Figura 3.12  – Construção das figuras dos arquivos apresentados na Atividade 1 – Etapa 2 
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Análise a priori da Atividade 1 – Etapa 2 

 

 Os arquivos apresentados servirão de base para o preenchimento do quadro 

cujo objetivo é fazer com o que o aluno compreenda e identifique as propriedades e 

as características de quadriláteros. Cabe ao aluno verificar, em cada caso, a 

presença das propriedades indicadas: 1 par de lados paralelos, 2 pares de lados 

paralelos, lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes, 4 lados 

congruentes, 4 ângulos congruentes e a que tipo de quadrilátero se refere 

(nomenclatura).  

 As possíveis respostas para o quadro:   

 Arquivo 
1 

Arquivo 
2 

Arquivo 
3 

Arquivo 
4 

Arquivo 
5 

Arquivo 
6 

Arquivo 
7 

1 par de lados 

paralelos 

      X 

2 pares de lados 

paralelos 
X  X X X X 

 

lados opostos 
congruentes 

X  X X X X 
 

ângulos opostos 
congruentes 

X X X X X X 
 

4 lados 
congruentes 

X   X  X 
 

4 ângulos 
congruentes 

X    X X 
 

TIPO DE 

QUADRILÁTERO 

quadrado Quadrilátero  

qualquer 

paralelogramo losango retângulo quadrado trapézio 

Quadro 3 – Possíveis respostas da Atividade 1 – item 2 – Etapa 2 

 

 Acreditamos também que os alunos não terão dificuldades em agrupar os 

quadriláteros segundo critérios estabelecidos na atividade. 

 Para realização desta atividade, a preocupação era agrupar conforme suas 

características e diferenças, sem a preocupação de uma classificação 

preestabelecida.  

 As conclusões que os alunos supostamente poderiam responder as questões 

do item 3 da atividade são: 

1. Os quadriláteros que possuem ângulos opostos iguais são os quadrados, 

paralelogramos, losangos e os retângulos. 

2. Os quadriláteros que possuam 2 pares de lados paralelos são os quadrados, 

paralelogramos, losangos e retângulos. 
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3. Os quadriláteros que possuam apenas 1 par de lados paralelos é um trapézio.  

 Nosso propósito com esta atividade é que os alunos meçam os lados e os 

ângulos e com base no seu conhecimento prévio indiquem a que tipo de quadrilátero 

se referem as figuras. 

 Com isso, esperamos que os alunos constituíssem uma base para a 

discussão da classificação dos quadriláteros segundo Hadamard, como havíamos 

citado no capítulo 2, que será aprofundada na atividade seguinte. 

  

Análise a posteriori da Atividade 1 – Etapa 2 

 O objetivo desta atividade era incentivar os alunos, a partir de alguns 

quadriláteros, a encontrar as semelhanças e diferenças entre eles e identificar cada 

tipo. 

 Durante a realização da atividade 1, percebemos que as respostas dadas 

pelas duplas quanto ao tipo de quadrilátero eram inseguras. Para constatar tal 

conclusão, a atividade1 foi aplicada e xerocada.  

 Retomamos a atividade 1, abrindo novamente o arquivo, explorando o 

software Cabri, com movimentações e explorações, finalizando  e discutindo as 

respostas dadas pelas duplas, questionando as figuras que correspondiam aos 

arquivos 2 e 7,  nos quais as respostas foram diferentes.  

 Na atividade 1, primeiramente serão apresentadas as respostas escritas 

dadas pelas duplas e só depois exporemos a discussão.  

 Day e Pri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Resposta apresentada pela dupla Day e Pri  ao item 2 da Atividade 1 
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Figura 3.14 – Resposta apresentada pela dupla Day e Pri ao item 2 da Atividade 1 

 

 A dupla Day e Pri classificou os arquivos das figuras de 1 até 6 conforme 

havíamos previsto, e a figura do arquivo 7 foi classificada com 2 pares de lados 

paralelos, lados opostos congruentes e ângulos opostos congruentes, isto é, um 

retângulo.  

 Percebemos que a dupla, ao explorar a figura, movimentou apenas um ponto, 

preenchendo a ficha sem utilizar outras ferramentas que o software oferecia.  

 

Digão e Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Resposta apresentada pela dupla Digão e Manuel  ao item 2 da Atividade 1 

 

 Esta dupla não apresentou dificuldades para reconhecer o tipo de quadrilátero 

referente a cada figura, e foi a partir deles que abrimos uma discussão e 

questionamos o tipo de resposta encontrada pelas outras duas duplas. 
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 Não apresentaremos a ficha da dupla Digão e Manuel posteriormente à 

discussão, por não haver nenhuma mudança na resposta dada. 

 

Mari e Afonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 – Resposta apresentada pela dupla Mari e Afonso ao item 2 da Atividade 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Resposta apresentada pela dupla Mari e Afonso ao item 2 da Atividade 1 

  

 A dupla Mari e Afonso classificou os arquivos 1, 3, 4 e 7 conforme havíamos 

previsto. Na figura do arquivo 2, além de ângulos opostos congruentes, eles 

assinalaram 4 lados congruentes e, com isso, puderam concluir que a figura era uma 

losango. No arquivo 5, os itens “ângulos opostos congruentes” e “4 lados 

congruentes” não foram classificados, mas mesmo assim concluiram que era um 

retângulo. Por seu turno, no arquivo 6 não assinalaram lados opostos congruentes, 

mas afirmaram ser um quadrado. 
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 No tocante a esta dupla, podemos concluir que ela reconhece os 

quadriláteros, mas a confusão quanto às características de cada figura é marcante, 

pois os alunos da dupla entendem que tendo 2 pares de lados paralelos certamente 

são opostos congruentes. 

 Como podemos observar, as duplas realizaram as atividades de formas 

diferentes; a dupla Digão e Afonso fez uso de mais ferramentas do software do que 

as outras duas duplas.   

 A divergência nas respostas nos mostrou as diferentes interpretações no que 

se refere ao tipo de quadrilátero. Nas respostas da dupla Day e Pri (figura 3.11), 

antes da discussão, justificou-se que, ao movimentar a figura, os lados ficavam 

paralelos e conseqüentemente os lados e os ângulos eram opostos congruentes, 

identificando, assim, a figura como retângulo. 

 Após a discussão, a dupla percebeu que os dois lados paralelos é condição 

suficiente apenas ao trapézio e que, para os outros quadriláteros em questão, ela é 

uma conseqüência de outra condição necessária. 

 Em relação à outra divergência, resposta dada pela dupla Mari e Afonso 

(figura 3.14), tornou-se mais fácil chegar a um entendimento. A dupla percebeu que 

a figura em questão não satisfazia a condição para ser losango, pois nem sempre os 

4 lados ficavam congruentes. 

 A discussão desta atividade contribui para o desenvolvimento das próximas 

atividades, em que percebemos que os argumentos empíricos levaram os alunos ao 

resgate de seus conhecimentos.  
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Atividade 2 – Etapa 2 – “Classificando os quadriláteros” 
 

1) Abra o arquivo Ativ_quadrilateros.fig e, com o auxílio dos recursos do Cabri, verifique as 

características dos quadriláteros. 

a) Utilizando a ferramenta “Cor”, pinte de azul os lados (contorno) dos quadriláteros que 

possuem 4 ângulos retos. 

b) Utilizando a ferramenta “Preencher”, pinte de vermelho o interior dos quadriláteros que 

têm 4 lados congruentes. 

 

2) A partir desses elementos, classifique esses quadriláteros de modo a completar a tabela 

abaixo. Para isso, indique o número do quadrilátero na célula conveniente. 

 

               4 ângulos retos 

4 lados congruentes 
Retângulos Não Retângulos 

Losangos 

  

Não losangos 

  

 
3) Agora responda: 

a) Todo retângulo é losango? Por quê? Explique. 
 
 
b) Todo losango é retângulo? Por quê? Explique. 
 
 
c) Todo losango é paralelogramo? Por quê? Explique. 

 

 
Figura 3.18 – Ficha da Atividade 2 – Etapa 2 
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Figura 3.19  – Arquivo apresentando na atividade 2 como Ativ_quadriláteros.fig 

 

Análise a priori da Atividade 2 – Etapa 2 

 

 Essa atividade tem por objetivo aprofundar a classificação dos quadriláteros a 

partir das semelhanças e propriedades comuns observadas na atividade anterior. 

 Assim, destacamos uma possível classificação para separar as figuras em 

dois grupos: quadriláteros que possuem os 4 ângulos retos (os retângulos) e os que 

possuem os 4 lados congruentes (os losangos).  

 Esperamos que o aluno leve em consideração as medidas dos ângulos e não 

dos lados para dizer se um quadrilátero é, ou não, retângulo. E, após identificarem 

os quadriláteros que têm os 4 lados de medidas iguais (pintando-os de vermelho), 

eles separarão os losangos (4 lados de medidas iguais) dos não-losangos (os 4 

lados que não têm medidas iguais).  

 Assim, deverão agrupar os quadriláteros de modo a satisfazer o quadro dado 

(Quadro 4). 
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Figura 3.20 – Possível resposta para a Atividade 2 – item 1 – Etapa 2 

 

 Ao observar dificuldades por parte dos alunos em dispor os quadriláteros no 

quadro, existe a possibilidade de o professor intervir, orientando-os a separar 

primeiro os quadriláteros que possuem os quatro ângulos retos (os retângulos) e 

depois considerarem a medida dos lados, que os levarão a separar os losangos dos 

não-losangos. 

Acreditamos que os alunos 

não terão dificuldades em 

agrupar os quadriláteros de 

modo a satisfazer o quadro 

dado no item 2 da atividade 

2. 

 

Retângulos Não-Retângulos 

Losangos 1 e 4 2 e 6 

Não-losangos 3 e 5 7 
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Quadro 4 – Possível resposta para a Atividade 2 – item 2 – Etapa 2 

 Cabe ao professor discutir com os alunos as propriedades das figuras que 

ficam em cada uma das quatro partes, na tabela, antes de responder as questões 

propostas. 

 Entendemos que os alunos possivelmente responderiam que nem todo 

retângulo é losango, pois os losangos têm todas as medidas dos lados congruentes 

e não necessariamente os quatro ângulos retos; e que nem todo losango é 

retângulo, pois os losangos não têm os quatro ângulos retos. E todos os losangos 

são paralelogramos, pois não existe losango que não tenha lados opostos paralelos.  

 
Análise a posteriori da Atividade 2 – Etapa 2 
  

 A primeira atividade envolveu a identificação de semelhanças e diferenças 

entre alguns quadriláteros, chegando a uma classificação de quadriláteros: 

retângulos e não-retângulos – losangos e não-losangos.  

 As três duplas separam os quadriláteros conforme prevíamos, ou seja, os que 

são losangos e retângulos, os losangos e não-retângulos, os que não são losangos, 

mas retângulos e os que não são nem retângulos nem losangos.  

 Os alunos gostaram desta atividade pelo fato de pintar e movimentar as 

figuras para classificá-las, como diz a dupla Day e Pri: “isto torna a geometria mais 

fácil e interessante, deveria ser sempre ensinado assim”.  

 Apesar de a atividade ser atrativa, houve divergência entre as respostas 

dadas ao item 3, suas justificativas foram variadas, conforme descrevemos abaixo: 

 Day e Pri:  respondeu que nenhum retângulo é losango, pois entende que 

para ser retângulo é necessário ter 4 ângulos de 90º e lados opostos congruentes, e 

para ser losango é necessário ter 4 ângulos de 90º.   

 Ao explicar se todo losango é retângulo, a dupla justificou escrevendo que 

não, pois existem losangos que têm ângulos diferentes de 90º, mas precisa ter 4 

lados congruentes. Quanto à resposta ao item c, se todo losango é paralelogramo, a 

explicação dada contemplava o que prevíamos. 
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Figura 3.21 – Resposta da dupla Day e Pri ao item 1 da atividade 2 – Etapa 2 
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e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Percebemos que os alunos fazem confusão ao analisar e responder questões 

deste tipo. Com isso, constata-se o que afirmamos no capítulo 2, cuja visão dos 

alunos se aproxima da classificação de Euclides. 

Figura 3.22 – Resposta da dupla Day e Pri ao item 2 e 3 da Atividade 2 – Etapa 2 
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Atividade 3 – Etapa 2 - Sistematizando as definições. 

 
De acordo com as atividades feitas na parte 1 e parte 2, dê as características em relação aos lados 

 e aos ângulos dos quadriláteros: 

- o quadrado tem: ______________________________________________________ 

- o retângulo tem: ______________________________________________________ 

- o paralelogramo tem: _____________________________________________________ 

 

- o losango tem: _____________________________________________________ 

-o trapézio tem:  

_____________________________________________________ 

 

 

Figura 3.23  – Ficha da Atividade 3 – Etapa 2 

 

Análise a priori da Atividade 3 – Etapa 2 

   

 Esta atividade consiste na busca pela institucionalização do saber, fazer com 

que o aluno esquematize as definições e as propriedades dos quadriláteros .  

 Esperamos que os alunos respondessem que: 

- o quadrado tem os quatros ângulos congruentes e os quatros lados congruentes; 

- o retângulo tem os quatro ângulos congruentes e lados opostos congruentes; 

- o paralelogramo tem os lados opostos paralelos; 

- o losango tem os quatro lados congruentes; 

- o trapézio tem dois lados paralelos. 
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Análise a posteriori da Atividade 3 – Etapa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Figura 3.24  – Resposta da dupla Day e Pri para a Atividade 3 – Etapa 2  

 

 Apresentamos acima apenas a resposta dada pela dupla Day e Pri, 

considerando que as duas outras duplas sistematizaram as definições da mesma 

forma. 
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 Nesta atividade 3, os alunos puderam sistematizar as definições dos 

quadriláteros e perceber a importância de usar as ferramentas do software Cabri, as 

quais os possibilitam movimentar as figuras e verificar suas conjecturas. 

 Percebemos que nessa etapa a sistematização do conhecimento construído 

nas atividades anteriores deixa os conceitos mais organizados facilitando, assim, a 

aprendizagem dos alunos. 

 

3.5.4 Etapa 3 – Formando quadriláteros a partir de triângulos 

 

 Nosso objetivo nas atividades desta etapa são reconhecer as propriedades de 

alguns quadriláteros notáveis e fazer verificações dessas propriedades, com o 

auxílio do software Cabri. 

 Nesta Etapa 3 teremos duas atividades, uma com arquivo previamente 

construído no software Cabri e apresentado aos alunos e outra solicitando a 

construção de um quadrilátero denominado PIPA,7 a partir de um triângulo qualquer. 

 

Atividade 1 – Etapa 3 – Investigando as características dos triângulos e construindo 

quadriláteros” 

 

1) Abra o arquivo Ativ_Etapa3.fig . 

2) Investigue as características dos triângulos e classifique-os. 

_____________________________________________________________ 

3) Com estes dois triângulos é possível formar dois tipos de quadriláteros. Descubram quais são 

estes tipos. 

_____________________________________________________________ 

4) Para cada tipo de quadrilátero formado descreva suas propriedades (quanto aos lados e aos 

ângulos) e classifique-o. 

_____________________________________________________________ 

5) Em cada justifique porque o quadrilátero obtido tem as propriedades que você identificou. 

____________________________________________________________ 

Figura 3.25  – Ficha da Atividade 1 – Etapa 3 

 

                                                
7
 PIPA: É um quadrilátero que tem dois pares de lados consecutivos congruentes, mas os seus lados 

opostos não são congruentes. 
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Análise a priori da Atividade 1 – Etapa 3 

  

O objetivo desta atividade é mostrar ao aluno a importância de investigar as 

características dos triângulos, e a partir deles construir quadriláteros. Com os 

quadriláteros formados é possível descobrir de que tipos são, descrever suas 

propriedades e classificá-los quanto aos lados e ângulos. 

 Para os dois tipos de quadriláteros obtidos, incentivar os alunos a justificar as 

propriedades encontradas em cada tipo de quadrilátero. Estas justificativas 

colaborarão na investigação das situações de formulação e de validação.  

 A seguir, apresentamos exemplos de provas pragmáticas e conceituais, para 

a afirmação a ser justificada na atividade 1 da Etapa 3.  

 

Exemplo de prova do tipo empirismo ingênuo: Medir os lados e os ângulos. 

Como temos dois pares de lados paralelos, podemos afirmar que é um 

paralelogramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 – Possível justificativa para o item 5 da Atividade 1 – Etapa 3 

Figura 3.26- Arquivo apresentado na  Atividade 1 como Ativ_Etapa3.fig – Etapa 3 
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Exemplo de prova do tipo experimento crucial: Sobrepor um triângulo sobre o 

outro e verificar que são congruentes, pois possuem ângulos e lados congruentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 – Possível justificativa para o item 5 da  Atividade 1 – Etapa 3 

 

 

 

 

Exemplo de prova do tipo exemplo genérico 

 

Espera-se que o aluno perceba que são retas paralelas cortadas por transversais e faça 

 a medição dos ângulos. 

67,8º = 67,8 º (ângulos alternos internos em retas paralelas) 

50º = 50º (ângulos alternos internos em retas paralelas) 

Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180º, temos que  

B é 180º - (67,8º + 50º ) = 62,2º e que o ângulo U é 180º - (67,8º + 50º ) = 62,2º.  

Logo B e U são congruentes. 

O ângulo A é 67,8º + 50º = 117,8º e o ângulo C é 67,8º + 50º = 117,8º, logo o ângulo A é  

congruente ao ângulo C. 

 

 

Quadro 5 – Exemplo de prova do tipo exemplo genérico 
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Exemplo de prova do tipo experiência mental 

Hipótese: o quadrilátero ABCU é paralelogramo. 

Tese A = C e B = U 

Seja o quadrilátero ABCU um paralelogramo, então CUAB   e BCAU  . 

Se AC é a diagonal do paralelogramo ABCU. Temos que: pelo caso LLL de semelhança  

de triângulos que o ▲ABC▲ACU, logo B = U. 

Se BU é a diagonal do paralelogramo ABCU. Temos que: pelo caso LLL de semelhança  

de triângulos que ▲ABU▲BCU, logo A = C. 

 

Quadro 6 – Exemplo de prova do tipo experiência mental 

 

Análise a posteriori da Atividade 1 – Etapa 3 

 As atividades desta parte envolvem prova; a proposta era que os alunos 

construíssem figuras e, a partir de um trabalho empírico, conseguissem construir 

uma prova conceitual.  

 O objetivo desta atividade era construir quadrilátero a partir de triângulos 

quaisquer com o auxílio do software Cabri. Feitas as construções, investigar e 

justificar as propriedades encontradas na figura.  

 As duplas nesta atividade tiveram rendimentos muito parecidos. Ao abrirem o 

arquivo com os dois triângulos, investigaram utilizando as ferramentas do Cabri e 

verificaram que os triângulos eram congruentes e escalenos.  

 Quanto ao descobrir que tipos de quadriláteros poderiam formar, os alunos 

das três duplas identificaram com facilidade o paralelogramo, mas para identificar a 

construção do quadrilátero PIPA os alunos das duplas, inicialmente, ficaram um 

pouco confusos sobre como construir outro quadrilátero que não fosse 

paralelogramo.  

 A professora-pesquisador fez intervenções neste momento, dando uma dica: 

“será que podemos nos lembrar das propriedades e características identificadas nas 

atividades anteriores?”. A dupla Digão e Manuel: “podemos virar os triângulos de 

forma que as diagonais sejam iguais”. Após esta conclusão, a dupla Digão e Manuel 

encerrou a atividade e colaborou com as alunas das outras duas duplas que não 

haviam entendido como construir o quadrilátero.  
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Figura 3.29 – Resposta da dupla Digão e Manuel a Atividade 1 – Etapa 3 

  

 

 Percebemos que as duplas descrevem as propriedades dos quadriláteros 

observando as medidas dos lados e dos ângulos obtidos com as ferramentas do 

software Cabri. As atividades realizadas sobre os casos de congruência de 

triângulos influenciaram na justificativa das propriedades dos quadriláteros obtidos. 
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Abaixo, a justificativa da dupla Digão e Manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 – Resposta da dupla Digão e Manuel ao item 5 da Atividade 1 – Etapa 3 

 

  

 Podemos classificar a resposta da dupla como provas do tipo empirismo 

ingênuo, validando as propriedades sem se preocupar com os casos particulares. 



94 

 

Atividade 2 – Etapa 3 – “PIPA” 

1) Abra um arquivo novo no Cabri 

2) Crie um triângulo qualquer 

3) A partir do triângulo criado, construa um quadrilátero PIPA. 

4) Nomeio os vértices do seu quadrilátero 

 

 

 

 

 

5) Descreva quais as ferramentas usadas na construção. 

_____________________________________________________________ 

6) Trace as diagonais. 

Responda (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

a) As diagonais do quadrilátero PIPA são sempre congruentes? (       ). Justifique. 

_____________________________________________________________ 

b) As diagonais do quadrilátero PIPA são sempre perpendiculares? (         ). Justifique.  

 

7) É possível obter um PIPA com as duas propriedades dos itens anteriores, ou seja, um quadrilátero 

PIPA com as diagonais congruentes e perpendiculares?  

a. Se não explique por quê. 

_____________________________________________________________ 

b. Em caso afirmativo descreva em que condições, ou seja, como deve ser o triângulo 

inicial. 

 

Figura 3.31 – Ficha da Atividade 2 – Etapa 3 

 

Análise a priori da Atividade 2 – Etapa 3 

  

 Esta atividade tem por objetivo construir um quadrilátero PIPA, a partir de um 

triângulo qualquer. Em seguida, descrever as ferramentas utilizadas na construção, 

traçar as diagonais, responder e justificar as questões apresentadas na ficha. 

Lembre-se: quando você 

movimentar os vértices do 

triângulo inicial seu 

quadrilátero tem que continuar 

com as propriedades de 

“PIPA”. 
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 Para construir o quadrilátero PIPA a partir de um triângulo qualquer, os alunos 

necessitarão construir outro triângulo que tenha as características e propriedades do 

primeiro, ou seja, triângulos congruentes.  

 Para esta construção temos duas alternativas: 

- construir um segundo triângulo a partir do primeiro usando a ferramenta “simetria 

axial”; ou 

- construir um segundo triângulo a partir do primeiro usando as macroconstruções 

utilizadas em outras atividades. Acreditamos que os alunos farão a utilização da 

primeira alternativa por apresentar procedimentos mais fáceis.  

 Depois de construídos os dois triângulos, manipulá-los de forma a construir 

um quadrilátero PIPA. Traçar as diagonais e responder as questões apresentadas. 

 Temos como resposta para o item a: falso, pois depende dos triângulos 

construídos; para o item b: verdadeiro, pois, ao traçar as diagonais, o quadrilátero 

PIPA é dividido em quatro triângulos retângulos.  

 Para responder a questão de número 7, a proposta é fazer com que o aluno 

perceba que, para obter um quadrilátero PIPA com as diagonais congruentes e 

perpendiculares, o primeiro triângulo a ser construído (ABC) deve ser isósceles, 

como exemplificado na figura abaixo: 
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Figura 3.32 – Exemplo de um quadrilátero PIPA com 4 lados congruentes 

 

 A seguir, apresentamos exemplos de provas pragmáticas e conceituais, para 

as afirmações a serem justificadas na atividade 2 desta Etapa. 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 – Exemplo de um quadrilátero PIPA com lados consecutivos congruentes dois a 

dois 
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Exemplo de prova do tipo empirismo ingênuo: Medir as diagonais para verificar a 

congruência ou não. Para o perpendicularismo, medir os quatro ângulos na 

intersecção das diagonais e verificar que todos os ângulos são de 90º.  

 

Exemplo de prova do tipo experimento crucial: Verificar por meio da ferramenta 

“perpendicular” do software Cabri se as diagonais são perpendiculares;  

 

Exemplo de prova do tipo experiência mental:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34 – Exemplo de prova do tipo experiência mental 

 

Seja ABCD o quadrilátero. 

BD é diagonal do quadrilátero ABCD 

BD é bissetriz dos ângulos internos CBA
^

 a 
^

DCA  

P é o ponto de intersecção das duas diagonais. 
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 Os triângulos ABD e BCD são congruentes pelo caso ALA, portanto os lados 

AB e BC são congruentes entre si, como também são congruentes entre si os lados 

AD e CD. 

 Os triângulos ABC e ADC são isósceles de base comum AC.  

 Sendo BP a bissetriz interna relativa à base do triângulo isósceles ABC, esta 

também é altura, logo perpendicular a AC e mediana. Então BP é um segmento da 

mediatriz da diagonal AC do quadrilátero e DP é um segmento da mediatriz da 

diagonal AC, portanto DB é um segmento daquela mediatriz. 

  

Análise a posteriori da Atividade 2 – Etapa 3 

 

 O objetivo desta atividade era construir o quadrilátero PIPA a partir de um 

triângulo qualquer. Após a construção, descrever as ferramentas utilizadas, traçar as 

diagonais e justificar as questões propostas; a atividade contemplava sete questões 

pertinentes ao assunto. 

 Como prevíamos no início, os alunos não apresentaram dificuldades na 

construção dos triângulos congruentes; utilizando-se da ferramenta “simetria axial”, 

construíram dois triângulos congruentes.  

 As duplas fizeram referências à atividade 1. Segundo a dupla Digão e Afonso, 

“agora ficou mais fácil construir um quadrilátero PIPA, conhecemos algumas de suas 

propriedades”.  

 Ao traçar as diagonais, as duplas perceberam que nem sempre as diagonais 

são congruentes, justificando de formas diferentes: 

 Day e Pri  

 “As diagonais não são sempre congruentes porque depende da posição do 

vértice e os triângulos que são congruentes são qualquer.”  

 Digão e Manuel 

 “As diagonais não são sempre congruentes, pois elas têm medidas que 

variam.” 

 Mari e Afonso 

 “Não é sempre congruente, mas é possível ter o quadrilátero PIPA com 

diagonais congruentes.” 
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 Notamos que os registros feitos pelas duplas têm um aspecto de observação 

denotando a percepção pelo olhar sem se preocupar em justificar com propriedades. 

 Ao responderem se as diagonais do quadrilátero PIPA são sempre 

perpendiculares, todos afirmaram que sim, e observamos que os alunos tiveram 

mais cuidado com os registros e mostraram atenção às propriedades envolvidas. 

 Abaixo, os registros feitos pelas duplas. 

 Day e Pri 

 “Porque quando traçamos as 2 diagonais, estas formam 4 triângulos 

retângulos, SEMPRE!” 

 Mari e Afonso 

 “Sim. Pois o movimentando, nunca modificará o ângulo de 90º. Porque 

sempre que traçamos as diagonais formamos 4 triângulos retângulos.”  

 Digão e Manuel 

 “Pois quadrilátero PIPA pode ser dividido em 4 triângulos retângulos onde os 

catetos formam a perpendicularidade e as hipotenusas formam o perímetro.”  

 Quanto à questão de ser possível obter um quadrilátero PIPA com as 

diagonais congruentes e perpendiculares, as duplas de alunos responderam que 

sim, e ao descreverem as condições observamos que seguem um raciocínio mais 

formal. 
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Resposta de Day e Pri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 – Construção feita pela dupla Day e Pri para Atividade 2 – Etapa 3 
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Figura 3.36 – Resposta da dupla Day e Pri  ao item 7 para Atividade 2 – 

Etapa 3 

 

Digão e Afonso 

 “Sim, pois se tivermos um triângulo inicial retângulo, construiremos um PIPA 

unindo outros 3 triângulos retângulos com os catetos formando as diagonais 

perpendiculares.” 

 

Mari e Afonso 

 “Sim. O triângulo inicial deve ser congruente ao outro triângulo com o caso 

LAL (Lado AP' , ângulo Â, lado AP, e lado PI , ângulo Î e lado 'IP ).” 

 Podemos classificar a resposta dada pelos alunos da dupla  como exemplo 

genérico, ou seja, os alunos manifestam as razões pelas quais validaram a 
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propriedade, fazendo uso de casos particulares e concluindo com uma 

generalização.  

 Neste capítulo apresentamos as atividades e as respostas dadas pelas duplas 

e as reflexões do grupo sobre o trabalho de provas em Geometria. Durante a 

aplicação das atividades, constatamos que os alunos têm dificuldades em tentar 

provar as propriedades de alguns quadriláteros. 

 Percebemos que as respostas dadas pelos alunos foram identificadas como 

“empirismo ingênuo”, o qual valida uma propriedade sem preocupar-se em 

questionar os casos particulares. Na passagem de nível da prova pragmática para a 

prova intelectual, conforme descrito no capítulo 2, entendemos que o aluno não 

consegue desprender dos casos particulares para concretizar a argumentação. 

 As ferramentas da geometria dinâmica (GRAVINA, 2001), possibilitam a 

simulação e a manipulação de objetos. Esse ambiente durante todas as fases 

contribuiu com outras formas de pensar e favoreceu a elaboração das conjecturas. 

 A utilização do software Cabri estimulou as investigações, uma vez que o 

aluno pôde utilizar as potencialidades e ferramentas, tornando as atividades mais 

interessantes e mais dinâmicas. 

 Nossa seqüência de atividades caracterizou-se pelo “fazer matemática”, 

experimentar, movimentar, visualizar, conjecturar, generalizar e demonstrar. Nesse 

sentido, a tecnologia possibilitou aos alunos a exploração e contribuiu para o 

desenvolvimento de autonomia.  

 Pudemos perceber ainda que os alunos se sentem mais motivados e se 

envolvem no processo, contribuindo para seu ensino e aprendizagem. 

 Acreditamos que, ao participarmos deste projeto e realizarmos esta pesquisa 

com a aplicação de uma seqüência didática que aborda as “provas e justificativas 

em Matemática”, contribuímos para que esses alunos tivessem um contato com o 

tema em questão.  

 No próximo capítulo, com os resultados obtidos durante a aplicação destas 

atividades, faremos as considerações finais e as contribuições que a pesquisa nos 

proporcionou durante todo o processo. 
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CAPÍTULO 4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de pesquisa compreende um estudo teórico e experimental 

sobre algumas propriedades dos quadriláteros. As principais motivações para o 

desenvolvimento deste estudo foram: repensar o conceito de argumentação e prova 

no Ensino Fundamental e Médio, melhorar nossa atuação em sala de aula, 

proporcionando ao aluno um aprendizado mais significativo, e contribuir com o 

projeto AProvaME, que tinha como objetivo investigar sobre argumentação e prova 

na Matemática escolar. 

O Projeto AProvaME, resumidamente, era composto por professores-

pesquisadores do Grupo de Pesquisa Tecnologias e Meios de Expressão em 

Matemática (TecMEM) do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação 

Matemática da PUC-SP e alunos do mestrado profissional, que se reuniam 

quinzenalmente para investigar sobre as concepções que possuíam sobre provas e 

argumentações no ensino de Matemática. 

Da nossa participação no Projeto AProvaME surgiu a escolha do tema deste 

trabalho, mais precisamente na fase 2, que correspondia à elaboração, aplicação e 

avaliação das seqüências de atividades que envolviam alunos em processos de 

provas e argumentação matemática. 

Tivemos como objetivo com este trabalho elaborar e experimentar seqüências 

de atividades relacionadas às propriedades dos quadriláteros. Tais seqüências 

buscavam provocar mudanças ou ampliações nos conhecimentos, bem como levar o 

aluno a adquirir habilidades em argumentação e prova matemática.  

A metodologia que adotamos para o desenvolvimento deste trabalho de 

pesquisa engloba noções de engenharia didática. Recorremos a esta metodologia 

porque acreditamos que ela contempla as dimensões teóricas e experimentais da 

pesquisa. 

Quanto ao tema Argumentação e Prova, baseamo-nos nas seguintes obras 

que tratam desse assunto: Balacheff (1988), Pietropaulo (2005) e De Villers (2002). 

 Balacheff (1988) define alguns aspectos importantes relativos aos tipos de 

provas, exemplificados no capítulo 2 deste trabalho. A classificação usada por 
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Balacheff (1988) distingue dois tipos de provas – “pragmáticas e conceituais” – que 

podem ser produzidas por alunos, revelando o conhecimento em questão. 

No que diz respeito a cada tipo de prova, para Balacheff (apud Gravina, 

2001), elas têm características hierárquicas, dependem da qualidade das 

generalizações e da conceitualização que cada indivíduo produz. Cada etapa 

depende da evolução das formas de ação, formulação e validação, identificadas em 

quatro níveis. 

Segundo Balacheff (1988), a passagem do nível da prova pragmática para 

prova conceitual se dá no nível “experiência mental”. As ações neste nível estão 

voltadas para a generalização, não fazendo uso de casos particulares. 

O nosso interesse da pesquisa baseia-se na prova, e não nas propriedades 

dos quadriláteros; a análise realizada concentrou-se nas etapas de desenvolvimento 

dos diferentes tipos de provas que estão inseridas nas categorias citadas acima. 

Em relação à tecnologia, os estudos de Valente (1993), Lévy (1993) e Gravina 

(2001) apontam as contribuições do seu uso na educação. O recurso escolhido para 

este trabalho de pesquisa foi um software de geometria dinâmica, conhecido por 

Cabri-Géomètre, que foi utilizado para a construção das atividades da seqüência. 

Segundo Gravina (2001), os alunos formulam conjecturas, realizam 

experimentos e avançam no processo de demonstrar, desenvolvendo competências 

para a argumentação e tornam-se autônomos nesse processo. A utilização desse 

ambiente favorece o ensino da geometria.  

A parte experimental da pesquisa trata de uma seqüência dividida em quatro 

etapas:  

 Etapa zero: atividades com construções guiadas no software Cabri e 

sensibilização para a necessidade da verificação. 

 Etapa 1: atividades para identificar casos de congruências de triângulos. 

 Etapa 2: Caracterização dos quadriláteros notáveis. 

 Etapa 3: verificação de algumas propriedades dos quadriláteros. 

 Essa seqüência, cujos resultados serviram para análises, foi aplicada a 

um grupo de seis alunos do 1.º ano do Ensino Médio. A metodologia utilizada 
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foi baseada na engenharia didática, especificamente nas análises 

preliminares, concepção e análise a priori, aplicação e análise a posteriori. 

 Respondendo às questões da pesquisa: 

 Em que medida as seqüências de atividades propostas permitem ao 

aluno construir os conceitos e conhecimentos relacionados a algumas 

propriedades dos quadriláteros e ao desenvolvimento de argumentação e 

prova? 

 Em que medida a utilização do software Cabri-Géomètre pode contribuir 

para o desenvolvimento das atividades propostas? 

 Para responder estas questões devemos considerar a forma em que foi 

concebida a seqüência proposta: 

 Procuramos estimular os alunos nas investigações de algumas 

propriedades dos quadriláteros. As atividades exigiam que o aluno 

construísse e respondesse as seqüências, com intenção de justificar e 

argumentar. 

 As seqüências foram elaboradas a partir de sensibilizações quanto ao 

“olhar”, com o intuito de mostrar aos alunos a necessidade de 

verificação, que muitas vezes o que parece verdade são apenas 

hipóteses que criamos para chegar aos fatos reais. 

 Ao elaborarmos as seqüências, tivemos o cuidado de partir de 

situações mais simples para situações mais complexas, em que o 

aluno deveria obter a generalização das propriedades dos quadriláteros 

e justificar o raciocínio utilizado, por escrito ou por construções. 

 Em todas as seqüências os alunos utilizaram o computador, 

respondendo atividades propostas em cada etapa. O uso do 

computador estimulou os alunos na resolução das atividades e 

possibilitou-lhes uma autonomia, ao fornecer respostas que 

contribuíram para o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

 Na etapa zero, composta por três atividades, foi apresentado o software Cabri-

Géomètre, com construções guiadas com o intuito de familiarização por parte dos 
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alunos. Também foram mostradas figuras com ilusão de ótica, objetivando provocar 

a sensibilização dos alunos para a verificação.  

 Por meio da análise dos resultados, pudemos constatar que os objetivos 

traçados foram alcançados na medida em que despertamos o interesse do aluno na 

investigação das figuras, atentando-os para o fato de que a Geometria estava 

presente, e que não bastava apenas olhar, e sim buscar um estudo mais 

aprofundado sobre as características de cada figura. 

 A etapa 1, com uma atividade, envolve o aluno na revisitação do conceito de 

congruência e semelhança e identificação dos casos de congruência de triângulos 

(lado-lado-lado; lado-ângulo-lado; ângulo-lado-ângulo), fazendo uso das 

macroconstrucões, denominadas “transporte de ângulo” e “transporte de segmento”. 

O uso das ferramentas do software auxiliou no desenvolvimento da atividade, pois a 

cada construção eles puderam investigar e verificar suas hipóteses. 

 Nesta etapa as expectativas foram contempladas, os alunos concluíram quais 

as condições necessárias para que dois triângulos sejam congruentes, e que não há 

necessidade de analisar a correspondência entre os seis elementos (pares de 

ângulos e de lados). Entendemos que o aluno está inserido no nível do empirismo 

ingênuo, em que o aluno faz experimentações e valida apenas uma propriedade, 

não se preocupando com os casos particulares.  

 Na etapa 2, composta por três atividades, o aluno é levado a classificar os 

quadriláteros, a partir da identificação de semelhanças e diferenças. Na primeira 

atividade desta etapa, foram apresentados alguns quadriláteros na forma de 

arquivos construídos com o auxílio do software Cabri-Geémètre e uma ficha em que 

o aluno deveria preencher conforme suas verificações, identificando cada figura ao 

tipo de quadrilátero.  

 A partir dos registros, procuramos levar o aluno a uma classificação mais 

criteriosa, separando os quadriláteros que são retângulos dos que não são, e os que 

são losangos dos que não são. Buscamos uma compreensão dos conceitos e 

propriedades dos quadriláteros notáveis. 

 As funções do software Cabri, referidas no capítulo 2 deste trabalho, 

possibilitaram a movimentação das figuras, e sem o uso dele seria difícil fazer as 

investigações e explorações das propriedades e características de cada figura em 

questão. 
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 Buscamos na etapa 2 elevar o nível de progresso em relação à “prova e 

argumentação”, propondo atividades em que o aluno valide as propriedades de 

forma mais precisa e verifique os casos particulares, passando do empirismo 

ingênuo para a experiência crucial. 

 Com as respostas apresentadas pelos alunos na etapa 2, pudemos constatar 

que o uso das ferramentas do software Cabri possibilitou a verificação das 

conjecturas e a sistematização do conhecimento construído nas etapas anteriores, 

facilitando a aprendizagem. 

 Na etapa 3, com duas atividades, procuramos levar o aluno a investigar as 

características dos triângulos apresentados e a partir deles construir quadriláteros. 

Com os quadriláteros construídos, foi possível investigar, descrever suas 

propriedades e classificá-los. 

 Nesta etapa, buscamos envolver os alunos na busca da passagem de nível de 

“provas pragmáticas” para as “provas conceituais”. Pretendíamos chegar às formas 

de validação, com produção de “exemplos genéricos” que pudessem ter um papel 

intermediário para provas do tipo “experiência”. 

 Pelas respostas dadas pelos alunos, e pelas nossas observações, na 

atividade 1 desta etapa, notamos que eles tiveram dificuldade na identificação do 

quadrilátero PIPA. Ficaram confusos e, com as intervenções, apenas uma dupla 

concluiu a atividade, e que posteriormente foi partilhada com os outros. 

 As respostas apresentadas por eles podem ser classificadas como provas do 

tipo empirismo ingênuo, que validam as propriedades, mas esquecem os casos 

particulares. 

 Na atividade 2, a proposta de construir um quadrilátero PIPA, a partir de 

qualquer triângulo, usando as ferramentas do software Cabri, compreendia duas 

alternativas: uma utilizando a ferramenta de “simetria axial” e a outra, 

“macroconstruções”. Depois de construído o quadrilátero, algumas questões foram 

propostas.  

 Em relação a esta última etapa percebemos que as atividades, 

especificamente a atividade 2, provocaram nos alunos respostas do tipo “exemplo 

genérico”, ou seja, eles manifestaram as razões pelas quais validaram a propriedade 

e fizeram uso dos casos particulares para concluir com uma generalização. 
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 Verificamos que a utilização do software Cabri-Géomètre contribuiu para um 

aprendizado mais significativo. Suas potencialidades e funções possibilitaram aos 

alunos confirmarem algumas propriedades conhecidas das figuras e, a partir delas, 

construírem suas hipóteses e buscarem procedimentos basicamente empíricos para 

as justificativas. 

 Percebemos que os alunos se esforçaram bastante para justificar suas 

respostas, mas infelizmente é pouco explorado estudar provas em Matemática. Às 

vezes, empregam termos conhecidos da Matemática para justificar suas respostas, 

não dando importância à verificação. 

 Esta pesquisa causou um impacto significante na nossa prática, resultando 

uma mudança de postura. Percebemos que não é nada fácil ensinar geometria com 

enfoque na prova, no entanto a preocupação no desenvolvimento das aulas está 

voltada à construção de um sujeito que tenha competências para argumentar e 

provar em Matemática. 
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Anexo A 

Descrição do Projeto AProvaME 

 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
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Programa de Estudos Pós Graduados em Educação Matemática 
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1. Caracterização do Problema 

 

A prova tem um papel central na Matemática. Tradicionalmente, ela caracteriza-se 

como ferramenta para distinguir essa disciplina das ciências experimentais, 

oferecendo um método indubitável de validar conhecimento que contrasta com 

indução natural de processos empíricos. Prova matemática dedutiva fornece aos 

seres humanos a forma mais pura de diferenciar o certo do errado (Wu, 1995), 

sendo este aspecto apontado como uma característica essencial da Matemática no 

pensamento ocidental (Aleksandrov, 1963). 

Em termos educacionais, conforme reconhecido pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (Brasil, 1998), o currículo de Matemática deve necessariamente 

contemplar atividades e experiências que possibilitem aos aprendizes o 

desenvolvimento e a comunicação efetiva de argumentos matematicamente válidos. 

Entretanto, inúmeras pesquisas mostram que os raciocínios de estudantes 

freqüentemente não se apresentam conforme as leis da lógica e são influenciados 

por uma série de fatores além das exigências lógicas (Wason, 1966; Light, Girotto e 

Legrenzi, 1990). Estudos internacionais em Educação Matemática indicam 

fortemente que aprendizes tendem a confundir justificativas empíricas com 

raciocínios dedutivos e analisam argumentos de acordo com aspectos de forma e 

não de conteúdo (Chazan, 1993; Healy e Hoyles, 2000). 

Apesar da existência de consenso quanto às dificuldades associadas ao ensino e à 

aprendizagem de prova em diversos países, pode-se identificar variações 

significativas nas concepções dos estudantes relacionadas ao currículo de cada 

país. A título de ilustração, enquanto alunos da Inglaterra mostram preferência para 

argumentos empíricos, os de Taiwan são mais propensos a enfatizar argumentos 

apresentados formalmente, ainda que em nenhum dos grupos os sujeitos 

demonstrem compreensão consistente desse segundo tipo de argumento (Healy e 

Hoyles, 2000; Lin, 2000). Ainda que tais estudos possam inspirar conjecturas 

referentes às concepções de prova de alunos brasileiros, esse contexto carece de 

um mapeamento preciso de tais concepções, necessário para subsidiar propostas e 

abordagens de ensino especificamente endereçadas à realidade brasileira. 
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Além de base sólida sobre as concepções e dificuldades dos alunos, uma 

abordagem eficiente para o ensino da prova em Matemática requer, não apenas 

situações de aprendizagem inovadoras no sentido de explorar novos contextos e 

novas ferramentas para o acesso e construção de argumentos formais, como 

também a aceitação e apropriação pelos professores de tais situações. Nessa 

perspectiva, uma investigação na problemática do ensino e aprendizagem da prova 

pode compreender dois enfoques inter-relacionados: O primeiro refere-se à 

elaboração de situações de aprendizagem. Neste enfoque, pretendemos investigar 

as possibilidades oferecidas pelos ambientes computacionais, nos quais os 

aprendizes precisam explicitar as propriedades e relações na linguagem formal do 

sistema em particular, enquanto interagem simultaneamente com os dados gerados 

pelas suas definições. Uma questão que se coloca é, então, como esta experiência 

com o computador influencia na compreensão da prova, na distinção entre 

argumentos dedutivos e evidências empíricas e no desenvolvimento de habilidades 

para lidar com argumentos matemáticos expressos de diferentes formas. O segundo 

enfoque centra-se no professor. A integração efetiva de uma nova abordagem na 

sala de aula somente torna-se possível mediante um processo de adaptação, cujo 

agente principal é o professor. Uma outra questão recai então sobre as condições e 

suportes que favorecem uma verdadeira apropriação da inovação pelo professor. 
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2. Objetivos 

 

Os objetivos da pesquisa são: 

 

1. Levantar um mapa das concepções sobre argumentação e prova de alunos 

adolescentes em escolas do estado da São Paulo. 

2. Formar grupos colaborativos compostos por pesquisadores e professores para 

a elaboração de situações de aprendizagem, visando envolver alunos em 

processos de construção de conjecturas e provas em contextos integrando 

ambientes informatizados. 

3. Criar um espaço virtual de compartilhamento entre os membros da equipe do 

projeto e analisar seu papel no desenvolvimento das situações de 

aprendizagem, assim como na evolução de conhecimentos pedagógicos sobre 

prova em Matemática. 

4. Avaliar situações de aprendizagem, em termos da compreensão dos alunos 

sobre a natureza e funções de prova em Matemática. 

5. Investigar a implementação destas atividades por diferentes professores e 

assim identificar em que medida sua participação nos grupos colaborativos 

fornece uma apropriação desta abordagem para o ensino e aprendizagem de 

prova. 

6. Formular recomendações relacionadas ao papel da argumentação e da prova 

no currículo de Matemática escolar. 

7. Contribuir para o debate internacional sobre o ensino e aprendizagem de prova 

em Matemática. 
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3. Metodologia e 
Estratégia de Ação 

 

O projeto será organizado em duas fases, a primeira envolve um levantamento 

de concepções de alunos (faixa etária 14-16 anos), cujos resultados 

subsidiarão a segunda fase, na qual o foco será na elaboração e avaliação de 

situações de aprendizagem. Além da equipe de pesquisadores, 15 estudantes 

do curso de Mestrado Profissional no Ensino de Matemática da PUC/SP (com 

população atual de 86 mestrandos) integrarão a equipe como professores-

colaboradores, devendo participar de ambas as fases. 

FASE 1 

Nesta fase, o instrumento principal para o mapeamento das concepções dos 

alunos será um questionário a ser aplicado em um total de 45 turmas do Ensino 

Fundamental ou Médio, de escolas públicas e particulares do estado da São 

Paulo. Inicialmente, cada professor-colaborador participante terá a incumbência 

de indicar de 6 a 10 turmas, e a partir daí, a amostra será determinada por 

meio de uma seleção aleatória. Um espaço virtual será criado para facilitar as 

comunicações entre os membros da equipe no compartilhamento das decisões 

e ações no âmbito do projeto, o que será de responsabilidade de um dos 

pesquisadores. Além disso, ao longo da Fase 1, serão realizados encontros de 

trabalho presencial, com freqüência quinzenal, reunindo pesquisadores e 

professores-colaboradores. 

O questionário acima citado (denominado Q1) será elaborado com base 

naquele concebido por Healy e Hoyles (1998) na Inglaterra e já utilizado em 

outros países (França, Taiwan, Israel, Austrália). Este questionário 

compreenderia itens visando avaliar em que medida os sujeitos aceitam 

evidências empíricas como prova, distinguem evidências empíricas de 

argumentos matematicamente válidos, compreendem o domínio de validade de 

uma prova e são capazes de construir argumentos válidos. Além disso, 

pretende-se identificar a influência da forma de apresentação da prova (língua 

natural, língua formal, representações visuais ou figurativas, etc.) na 

compreensão dos argumentos. As questões contemplarão dois domínios 
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matemáticos – Geometria e Álgebra – sendo organizadas em dois blocos, a 

saber: 1) avaliação de vários argumentos apresentados como provas de uma 

dada afirmação e, 2) construção de provas. Cabe destacar que o modelo de 

concepções sobre tipos de prova de Balacheff (1988) fundamenta a definição 

dos argumentos apresentados nos itens do questionário. Concomitante à 

aplicação do questionário junto aos alunos, os professores de Matemática de 

cada turma responderão a um segundo questionário (Q2), que além dos 

mesmos itens relacionados à prova em Matemática de Q1, compreenderá 

questões sobre a Escola, sobre o perfil dos alunos da turma e do próprio 

professor e sobre os materiais didático-pedagógicos utilizados no ensino de 

Matemática. 

Os dados coletados serão organizados e classificados pela equipe de 

professores-colaboradores, utilizando critérios inspirados em Healy e Hoyles 

(ibid.). Esse conjunto de dados terá uma estrutura hierárquica – alunos em 

turmas, em escolas e em regiões – e serão analisados segundo a construção 

de um modelo multi-nível (Multi-level Modelling) para considerar a correlação 

de respostas entre os sujeitos que compartilham experiências comuns 

(Goldstein, 1987). Os resultados dessas análises fornecerão um mapa das 

concepções dos alunos e como estas variam em relação a fatores individuais e 

escolares, baseados nos dados obtidos em Q2. Essa análise permitirá uma 

avaliação das áreas de compreensão de prova dos alunos, tanto aquelas que 

são contempladas no ensino atual, quanto aquelas que merecem maior 

atenção. A identificação desse segundo grupo servirá como base para o 

trabalho na fase 2, descrito na seqüência. 

FASE 2 

Esta fase contemplará dois eixos inter-relacionados de investigação: a 

aprendizagem e o ensino. No eixo da aprendizagem, o objetivo principal é a 

elaboração e avaliação de situações, especificamente destinadas às áreas de 

dificuldades e limitações de compreensão de prova identificadas com o 

mapeamento elaborado na fase 1. No eixo relativo ao ensino, a atenção se 

voltará ao professor, e sua contribuição no processo de elaboração das 
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situações de aprendizagem e nas modificações destas em ação, considerando 

que essas situações serão propostas pelos professores em suas salas de aula. 

A metodologia nesta fase carateriza-se como design-based research (Cobb et 

al., 2003). Segundo esses autores, os experimentos de design visam contribuir 

para o desenvolvimento e compreensão de "ecologias de aprendizagem", ou 

seja, de sistemas complexos que envolvem múltiplos elementos de naturezas 

distintas. Os elementos de uma ecologia de aprendizagem incluem tipicamente 

as tarefas e problemas aos quais os aprendizes serão confrontados, as 

ferramentas e recursos fornecidos para suas resoluções e os meios práticos 

pelos quais os professores podem orquestrar as relações entre estes 

elementos em suas salas de aula. O uso da metáfora relativa à ecologia 

enfatiza a natureza interativa dos contextos investigados e a importância de 

analisar seus diversos elementos em conjunto e não separadamente. 

A estratégia planejada para essa fase compreenderá um desenvolvimento 

colaborativo e contínuo entre pesquisadores e professores-colaboradores (cf. 

amostra da Fase 1). Mais precisamente, o desenvolvimento das situações de 

aprendizagem seguirá um ciclo segundo a organização de 5 grupos com 3 

professores-colaboradores e, pelo menos, 2 pesquisadores. Cada grupo 

deverá desenvolver situações de aprendizagem, envolvendo ou objetos 

geométricos representados no software Cabri-géomètre ou o uso de planilhas 

eletrônicas (como por exemplo, o Excel) para explorar problemas algébricos. 

Estes dois ambientes foram selecionados por serem familiares ao grupo de 

professores-colaboradores e por seus reconhecidos potenciais no ensino da 

prova (Healy e Hoyles, 2001; Mariotti, 2001). Ao longo dessa fase, os grupos 

estarão reunindo-se semanalmente, alternando encontros presenciais e a 

distância, esta última modalidade possibilitada pelo espaço virtual criado na 

Fase 1. 

1a Etapa 

Na primeira etapa do design (etapa intra-grupos), as situações serão 

elaboradas por cada grupo e, em seguida, testadas/aplicadas em uma 

pequena amostra de alunos, e por fim, discutidas e reformuladas em cada 

grupo. Essas discussões e adaptações serão realizadas com base na análise 
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das interações alunos/computadores, considerando quais aspectos de prova 

são favorecidos, ou ainda, a quais concepções estes aspectos estão 

relacionados. Para essa análise, serão coletados os seguintes dados: áudio-

gravação dos diálogos entre os sujeitos envolvidos (professores, 

pesquisadores e alunos) e produções escritas e computacionais dos alunos. 

Além disso, em relação ao eixo de ensino, cada professor-colaborador 

construirá seu próprio registro do processo, documentando suas perspectivas 

sobre o desenvolvimento das situações no grupo. Essa documentação 

elaborada pelos professores fornecerá os dados referentes aos seus 

conhecimentos pedagógicos do conteúdo (Shulman, 1987), no caso sobre a 

prova em Matemática, cuja análise buscará identificar transformações nesses 

conhecimentos. 

2a Etapa 

Dando seqüência a esse processo de elaboração das situações, em uma 

segunda etapa (inter-grupos), as produções de cada grupo serão 

disponibilizadas no ambiente virtual, de maneira que cada professor-

colaborador possa desenvolver, pelo menos, duas atividades elaboradas pelos 

outros grupos (uma em Geometria e outra em Álgebra), em uma de suas 

turmas. A aplicação dessa atividade em classe será acompanhada e observada 

pelos pesquisadores e a sessão será vídeo-gravada para posterior análise. 

Novamente, as produções (escritas e computacionais) dos alunos serão 

coletadas. Além de categorizar os aspectos de prova que emergem nas 

interações alunos/computadores durante essas aplicações, o vídeo permitirá 

destacar as ações do professor e, em particular, os aspectos de prova 

privilegiados em suas intervenções. Após cada aplicação, professores-

colaboradores e pesquisadores serão incumbidos de um relatório descritivo da 

sessão, incluindo reflexões sobre os resultados, os objetivos atingidos e as 

dificuldades ou problemas enfrentados. Esses relatórios serão também 

disponibilizados no espaço virtual do projeto visando subsidiar um novo ciclo de 

discussões para reformulações, complementações etc. das situações de 

aprendizagem. 

3a Etapa 



120 

 

Na terceira e última etapa de design, os dados a serem coletados em relação 

ao eixo de aprendizagem referem-se às respostas dos alunos participantes na 

Fase 2 ao questionário elaborado na Fase 1 (Q1). Essas respostas serão 

organizadas e analisadas gerando um mapa, que por sua vez, será comparado 

àquele resultante da Fase 1. Para tanto, os encontros dos grupos colaborativos 

nessa etapa serão dedicados à avaliação das situações de aprendizagem 

tratadas, visando responder em que medida as principais dificuldades 

apontadas no mapeamento das concepções (Fase 1) foram superadas pelos 

alunos participantes na Fase 2; quais características de prova que ainda 

necessitam de investimentos numa perspectiva de progressão. 

4. Outros Projetos Financiados Atualmente 

 

A pesquisadora que coordenará esse projeto, assim como os demais 

pesquisadores do grupo Tecnologias e Meios de Expressão em Matemática 

(TecMEM) do Programa de Estudos Pós-graduados não cotam, no momento, 

com projetos financiados por agências de fomento. 
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 Anexo B  

 Questionário sobre prova 

 

 

Questionário sobre Prova 

 
Nome: ...........................................................   Masculino ou Feminino: ......... 
 
Escola: ..........................................................   Turma:........................................ 
 
Data de nascimento: ....................................   Data de hoje:............................... 

 

 

Você tem 50 minutos para responder estas questões.  

 

Na primeira questão, você deve escolher uma entre 

as várias respostas. 

 

Nas demais questões, você deve produzir suas 

próprias respostas. Estamos interessados no seu 

raciocínio e não apenas na resposta. Assim, 

gostaríamos que você descrevesse como chegou à 

resposta e não apagasse seus rascunhos. 

 

Na maioria das questões, você deve apresentar uma 

justificativa. Tente escrever da maneira mais clara 

que puder. 

 

Use uma caneta e, caso necessário, corrija uma 

resposta sem apagar (não use corretivo). 

 

Não use calculadora. 

 

 

 

  

 

 

 Projeto AprovaMe 

 
Uso exclusivo do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

escola 

turma 

aluno 
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A1: Artur, Beth, Duda, Franklin e Hanna estavam tentando provar que a seguinte 

afirmação é verdadeira: 

  

 Quando você soma dois números pares quaisquer, o resultado é sempre par. 

 
 

Resposta de Artur 
 

a é um número inteiro qualquer 

b é um número inteiro qualquer 

2a e 2b são números pares quaisquer 

2a +2b = 2 (a + b) 

 

Então Artur diz que a afirmação é verdadeira. 

 

Resposta de Beth 
 

2 + 2 = 4 4 + 2 = 6 

2 + 4 = 6 4 + 4 = 8 

2 + 6 = 8 4 + 6 = 10 

 

Então Beth diz que a afirmação é 

verdadeira. 

 

Resposta de Duda 

 

Números pares terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. 

Quando você soma dois destes, a 

resposta vai ainda terminar em 0, 2, 4, 

6  ou 8. 

 

Então Duda diz que a afirmação é verdadeira. 

 

Resposta de Franklin 

 

 
Então Franklin  diz que a afirmação é 

verdadeira 

 

Resposta de Hanna 
 

8 + 6 = 14 

 

8 = 2 x 4 

6 = 2 x 3 

14 = 2 x (4 + 3) 
 

8 + 6 =  2 x 7 
 

Então Hanna diz que a afirmação é verdadeira 

 

Das respostas acima, escolha uma que é a mais parecida com a resposta que você daria 

se tivesse que resolver esta questão. 

 

 

Das respostas acima, escolha aquela para a qual você acha que seu professor daria a 

melhor nota.  
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A afirmação é: 

  

 Quando você soma dois números pares quaisquer, o resultado é sempre par. 

 

Para cada resposta abaixo, circule SIM, NÃO ou NÃO SEI. 

 

 

 Mostra que a afirmação é 

sempre verdadeira. 

Mostra que a afirmação é 

verdadeira apenas para 

alguns números pares. 
 

 

Resposta de Artur 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 
Resposta de Beth: 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 
Resposta de Duda: 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 
Resposta de Franklin: 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

Resposta de Hanna:  

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 

 
 

 

 

A2. Suponha que já foi provado que: 

 

 Quando você soma dois números pares quaisquer, o resultado é sempre 

par. 

 

Zé pergunta o que precisa ser feito para provar que: 

 

Quando você soma dois números pares maiores que 100, o resultado é sempre 

par. 

 

Escolha A ou B: 

 

(A) Zé não precisa fazer nada, pois a afirmação já foi provada. 

 

 

(B) Zé precisa construir uma nova prova. 
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A3. A afirmação abaixo é verdadeira ou falsa?  

 

Quando você soma dois números ímpares quaisquer, o resultado é sempre par. 

 

 

Justifique sua resposta. 

 

 

A4. A afirmação abaixo é verdadeira ou falsa?  

 

Quando você soma um múltiplo de três qualquer com um múltiplo de seis qualquer, 

o resultado é sempre um múltiplo de três. 

 

 

 Justifique sua resposta. 

 

 

A5: Sabendo que: 

 

4! significa 4 x 3 x 2 x 1 

5! significa 5 x 4 x 3 x 2 x 1 

Responda: 

 

a) 5! é um número par? 

 

Justifique 

 

 

b) O que significa 8!  ? 

 

 

c) 8! é um múltiplo de 21 ? 

 

Justifique 

 

 

d) 62! é um múltiplo de 37 ? 

 

Justifique 

 

 

e) Pedro calculou 23!  

 Sem calcular, determine o último algarismo do resultado encontrado por Pedro. 

 

 

Justifique 
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G1: Amanda, Dario Hélia, Cíntia e Edu estavam tentando provar que a seguinte afirmação é 

verdadeira: 

  

Quando você soma as medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, 

o resultado é sempre 180
o
. 

 

Resposta de Amanda 

 

Eu recorto os ângulos e junto os três. 

 
Eu obtenho uma linha reta que é 180o. 

Eu tentei para um triângulo eqüilátero e também para 

um isósceles e a mesma coisa acontece. 

Então Amanda diz que a afirmação é verdadeira. 

Resposta de Dario 

 

Eu medi cuidadosamente os ângulos de alguns triângulos 

e fiz uma tabela. 

 a b c total 

 110 34 36 180 
 95 43 42 180 

 35 72 73  180 

 10 27 143 180 

Em todos eles a soma foi de 180o. 

Então Dario diz que a afirmação é verdadeira 

 

Resposta de Hélia 

 
Eu desenhei três retas perpendiculares a um lado do 

triângulo e medi os ângulos. 

 
(90o –  28o ) + 28o  +  42o  + ( 90o  –  42o ) = 180o 

Então Hélia diz que a afirmação é verdadeira 

 

Resposta de Cíntia 

 
Eu desenhei uma reta paralela à base do triângulo: 

 
Afirmações  Justificativa 
p = s.......................... Ângulos alternos internos entre 

 duas paralelas são iguais. 

q = t ........................... Ângulos alternos internos entre 

 duas paralelas são iguais. 

p + q + r = 180o.......... Ângulos numa linha reta. 

Logo s + t + r = 180o 

Então Cíntia diz que a afirmação é verdadeira. 

 

Resposta de Edu 

 

Se você caminhar por toda volta sobre a linha do triângulo e 

terminar olhando o caminho por onde começou, você deve ter girado  

um total de 360o. Você pode ver que cada ângulo externo quando  

somado ao ângulo interno deve dar 180o porque eles formam uma reta.  

Isso faz um total de 540o.  540o – 360o = 180o.  
 

Então Edu diz que a afirmação é verdadeira. 

 

Das respostas acima, escolha uma que é a mais parecida com a resposta que você daria se 

tivesse que resolver esta questão. 

 

 

Das respostas acima, escolha aquela para a qual você acha que seu professor daria a melhor 

nota.  
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A afirmação é: 

Quando você soma as medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, 

o resultado é sempre 180
o
 

 

 

Para cada resposta abaixo, circule SIM, NÃO ou NÃO SEI. 

 

 

 Mostra que a afirmação é 

sempre verdadeira. 

Mostra que a afirmação é 

verdadeira apenas para 

alguns triângulos. 
 

 

Resposta de Amanda 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 
Resposta de Dário  

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 
Resposta de Hélia 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 
Resposta de Cíntia 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 
Resposta de Edu 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 

Sim 

 

 

Não 

 

Não sei 

 
 

 

 

G2. Suponha que já foi provado que: 

 

 Quando você soma as medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, 

o resultado é sempre 180
o
. 

 

Zeca pergunta o que precisa ser feito para provar que: 

 

Quando você soma as medidas dos ângulos internos de um triângulo retângulo 

qualquer, o resultado é sempre 180
o
. 

 

Escolha A ou B: 

 

(A) Zeca não precisa fazer nada, pois a afirmação já foi provada. 

 

 

(B) Zeca precisa construir uma nova demonstração. 
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G3. A afirmação abaixo é verdadeira ou falsa?  

 

Quando você soma os ângulos internos de um quadrilátero qualquer, 

o resultado é sempre 360
o
. 

 

Justifique sua resposta: 

 

 

G4: Dobre uma folha de papel, conforme o esquema abaixo. Obter o valor de x. 

 

 
 

Justifique sua resposta. 

 

 

 

G5: A e B são dois quadrados idênticos. Um vértice do quadrado B está localizado no 

centro do quadrado A. 

 

Qual fração da área do quadrado A está coberta pelo quadrado B? 

 

 
 

Justifique sua resposta 
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Anexo C  

Seqüência de Atividades  

 

 Atividade 1 – Etapa zero - Explorando o Cabri- Géomètre 
 
 
 
 Atividades que visam familiarização com os menus do Cabri. 

 
 
Resumo dos Menus e comandos: 
- Menu arquivo 
- Menu Edição  
 
1.1- Apresentando os principais comandos 
 

1. Crie um segmento de reta AB. 
2. Nomeie as extremidades de A e B. 
3. Meça o segmento. 
4. Obtenha o M, ponto médio de AB. 
5. Crie o segmento MB e depois meça-o. 
6. Movimente A ou B e observe as medidas dos segmentos AM e MB. 

 
 
1.2 - Classificando os triângulos quanto aos lados 
 

1. Crie um triângulo ABC 
2. Meça os lados AB, BC e AC. 
3. Verifique se o triângulo é escaleno. 
4. Movimente o ponto A, de modo que o triângulo se torne isósceles de base BC 

(AB=AC). 
      5. Movimente o ponto A, de modo que o triângulo se torne eqüilátero 
(AB=AC=BC). 
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Atividade 2 – Etapa Zero – Ilusão de óptica  

 

 

yyy

Quantas barras existem na figura? 

Perceba o que está "errado"!!!

Os triângulos brancos estão realmente desenhados?
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Justifique sua resposta para cada figura apresentada. 
 
 
Figura 1: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Figura 2: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Figura 3: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Figura 4: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Figura 5: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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 Atividade 3 – Etapa zero – “Apenas o olhar não basta” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) As linhas vermelhas são retas? 

b) Em caso afirmativo, são paralelas? 

c) Como já percebemos, nem sempre o que parece é!!!! Assim, você deve 

 justificar suas respostas. 

d) Quais características ou propriedades da figura você pode utilizar para  

Validar suas respostas. 
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Atividade 1 – Etapa 1 – Identificando casos de congruências de 

triângulos 

 

 

Atividade 1 – Identificando casos de congruências de triângulos 

 Partindo de um triângulo MAR qualquer, vamos construir outros triângulos com 

alguns elementos (lados ou ângulos) deste triângulo MAR. 

 Para isso, vamos utilizar as ferramentas do Cabri: “Transporte de Ângulos” e 

“Transporte de Segmento”. 

 Na construção de um “novo” triângulo, você deve transportar os elementos 

indicados em cada item. Após a construção, você deve verificar se o triângulo construído 

é congruente ao triângulo MAR, indicando em cada caso, se é: 

“SEMPRE”, “ÀS VEZES” ou “NUNCA”  congruente. 

 

1. Construa um triângulo MAR qualquer. 

2. Construa um novo triângulo com: 

a) dois lados do triângulo MAR e o mesmo ângulo compreendido entre eles. 

Com o auxílio das ferramentas do Cabri, verifique as características do novo 

triângulo construído e complete a frase abaixo. 

 

O triângulo _______ construído é      sempre      congruente ao triângulo MAR. 

             às vezes 

              nunca 

 

No caso de responder “às vezes”, explique quando isso ocorre. 
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b) dois lados do triângulo MAR e um ângulo não compreendido entre eles. 

 

O triângulo _______ construído é       sempre     congruente ao triângulo MAR. 

             às vezes 

              nunca 

 

No caso de responder “às vezes”, explique quando isso ocorre. 

 

 

c)  dois ângulos e um lado do triângulo MAR  

 

 

O triângulo _______ construído é      sempre     congruente ao triângulo MAR. 

             às vezes 

              nunca 

 

No caso de responder “às vezes”, explique quando isso ocorre. 

 

 

 

d) os três lados do triângulo MAR. 

 

O triângulo _______ construído é      Sempre     congruente ao triângulo MAR. 

            às vezes 

             nunca 

 

No caso de responder “às vezes”, explique quando isso ocorre. 
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e) os três ângulos do triângulo. 

 

O triângulo _______ construído é      sempre     congruente ao triângulo MAR. 

            às vezes 

             nunca 

 

No caso de responder “às vezes”, explique quando isso ocorre. 

 

 

 

 

 

A partir do que você observar em cada item, descreva os chamados “casos de congruência”, 

ou seja, as condições (ou elementos mínimos) para que dois triângulos sejam congruentes. 
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Atividade 1 – Etapa 2 – “Observando e agrupando” 

 

Atividade 1 – Etapa 2 – “Observando e agrupando” 

1) Cada arquivo abaixo contém um quadrilátero. 

 Arq 1.fig 

 Arq 2.fig 

 Arq 3.fig 

 Arq 4.fig 

 Arq 5.fig 

 Arq 6.fig 

 Arq 7.fig 
 
2) Abra cada um deles e movimente os pontos ou elementos possíveis, observando 

seu comportamento. Verifique as características de cada quadrilátero, completando 

o quadro abaixo. 

 

 Arquivo 
1 

Arquivo 
2 

Arquivo 
3 

Arquivo 
4 

Arquivo 
5 

Arquivo 
6 

Arquivo 
7 

1 par de lados 

paralelos 

       

2 pares de lados 
paralelos 

       

lados opostos 
congruentes 

       

ângulos opostos 
congruentes 

       

4 lados 
congruentes 

       

4 ângulos 
congruentes 

       

TIPO DE 

QUADRILÁETRO 

       

 
3) Você observa características ou propriedades comuns entre os quadriláteros?  

Agrupe os quadriláteros conforme as propriedades: 

1. Os quadriláteros que possuem ângulos opostos iguais. 

2. Os quadriláteros que possuam 2 pares de lados paralelos. 

3. Os quadriláteros que possuam apenas 1 par de lados paralelos. 
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Figuras que representam os arquivos referentes ao item 1 da atividade 1 

 

              

 

 

 

 

 

     

 
Arq_1.fig 

Arq_2.fig 

 
Arq_3.fig 

 
Arq_4.fig 

 
Arq_5.fig 

 
Arq_6.fig 

 
Arq_7.fig 
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Atividade 2 – Etapa 2 – “Classificando os quadriláteros” 

 

 

Atividade 2 – Etapa 2 – “Classificando os quadriláteros” 
 

1) Abra o arquivo Ativ_quadrilateros.fig e com o auxílio dos recursos do Cabri, 

verifique as características dos quadriláteros. 

a) Utilizando a ferramenta “Cor”, pinte de azul os lados (contorno) dos 

quadriláteros que possuem 4 ângulos retos. 

b) Utilizando a ferramenta “Preencher”, pinte de vermelho o interior dos 

quadriláteros que têm 4 lados congruentes. 

 

2)  A partir desses elementos, classifique esses quadriláteros de modo a completar 

a tabela abaixo. Para isso, indique o número do quadrilátero na célula 

conveniente. 

 

               4 ângulos retos 

4 lados congruentes 
Retângulos Não Retângulos 

Losangos 
  

Não losangos 

  

 
3) Agora responda: 

a) Todo retângulo é losango? Por quê? Explique. 
 
 
b) Todo losango é retângulo? Por quê. Explique. 
 
 
c) Todo losango é paralelogramo? Por quê? Explique. 
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Figuras que representam o arquivo Ativ_quadriláteros referente ao item 

 1 da atividade 2 
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Atividade 3 – Etapa 2 – “Sistematizando as definições” 

 

 

 

 

Atividade 3 – Etapa 2 - Sistematizando as definições. 

 
De acordo com as atividades feitas na parte 1 e parte 2, dê as características em 

relação aos lados e aos ângulos dos quadriláteros: 

- o quadrado tem: 

________________________________________________________ 

- o retângulo tem: 

________________________________________________________ 

- o paralelogramo tem: 

________________________________________________________ 

 

- o losango tem: 

________________________________________________________ 

-o trapézio tem:  

________________________________________________________ 
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Atividade 1 – Etapa 3 – Investigando as características dos 

triângulos e construindo quadriláteros” 

 

  

Atividade 1 – Etapa 3 – Investigando as características dos triângulos e construindo 
quadriláteros” 

 

1) Abra o arquivo Ativ_Etapa3.fig . 

2) Investigue as características dos triângulos e classifique-o. 

______________________________________________________________ 

3) Com estes dois triângulos é possível formar dois tipos de quadriláteros. 

Descubram quais são estes tipos? 

______________________________________________________________ 

4) Para cada tipo de quadrilátero formado descreva suas propriedades (quanto 

aos lados e aos ângulos) e classifique-o. 

______________________________________________________________ 

5) Em cada justifique porque o quadrilátero obtido tem as propriedades que você 

identificou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodução do Arquivo Ativ_Etapa3.fig 
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Atividade 2 - Etapa 3 – “PIPA” 

 

Atividade 2 - Etapa 3 

1) Abra um arquivo novo no Cabri 

2) Crie um triângulo qualquer 

3) A partir do triângulo criado, construa um quadrilátero PIPA. 

4) Nomeio os vértices do seu quadrilátero 

 

 

 

 

 

5) Descreva quais as ferramentas usadas na construção. 

 

_____________________________________________________________ 

6) Trace as diagonais. 

Responda (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

a) As diagonais do quadrilátero PIPA são sempre congruentes? (       ). Justifique. 

 

_____________________________________________________________ 

b) As diagonais do quadrilátero PIPA são sempre perpendiculares? (         ). 

Justifique. 

  

  7)  Ë possível obter um PIPA com as duas propriedades dos itens anteriores, ou 

seja, um quadrilátero PIPA com as diagonais congruentes e perpendiculares?  

a) Se não explique por quê. 

 

b) Em caso afirmativo descreva em que condições, ou seja, como deve ser o 

triângulo inicial. 

     _________________________________________________________________ 

Lembre-se: quando 

você movimentar os 

vértices do triângulo 

inicial seu quadrilátero 

tem que continuar com 

as propriedades de 

“PIPA”. 


