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RESUMO 
 

 

 

O objetivo desta pesquisa é a identificação de rupturas entre significados e 

significantes de um conceito, verificando a relação desta ruptura com o fato de 

não se empregar os princípios relativos a lugar geométrico quando se está 

resolvendo problemas de construções geométricas. O fato dos indivíduos 

apresentarem grandes dificuldades na resolução de problemas de construções 

geométricas, mesmo quando essas construções se reportam a conceitos 

elementares, indicam a necessidade de se identificar o que vem ocasionando os 

erros que são cometidos. A hipótese levantada para essas dificuldades na 

resolução das construções geométricas foi que quando são formuladas as 

estratégias para a resolução de uma construção geométrica, os indivíduos não 

empregam e nem envolvem princípios relativos à obtenção de lugares 

geométricos. A metodologia adotada para abordar essa questão, focalizando a 

noção de lugar geométrico, consistiu em analisar a relação assumida entre 

significados e significantes de conceitos envolvidos em um problema, verificando-

se se as rupturas existentes entre eles eram ocasionadas por não se considerar 

os lugares geométricos pertinentes na construção geométrica. Os dados que 

subsidiaram a pesquisa foram a análise dos redesenhos dos traçados feitos pelos 

alunos do curso de Licenciatura em Desenho e Plástica da Universidade Federal 

de Pernambuco e as justificativas apresentadas pelo grupo para as ações feitas. 

O procedimento de análise teve como fundamentação teórica os preceitos de 

teorias que tratam do desenvolvimento do pensamento geométrico e da 

construção de conceitos, contemplando-se assim, os teóricos Van Hiele, Duval, 

Fischbein e Vergnaud. Os resultados encontrados mostraram que, efetivamente, 

as propriedades e as representações de conceitos são dissociados, confirmando 

a hipótese levantada. 

 

Palavras-chave: lugar geométrico, significados e significantes, construções 

geométricas 
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ABSTRACT 
 

 

 

The main objective of this research is the identification of ruptures among 

meanings and significant of a concept, verifying the relationship of this rupture with 

the fact that they do not use the relative principles of geometric place when solving 

geometric construction problems. The fact that individuals present great difficulties 

in solving problems of geometric constructions, even when those constructions are 

related to elementary concepts, indicate the need to identify what is causing the 

committed mistakes. The supposed hypothesis for those difficulties in the 

resolution of the geometric constructions was that when the strategies are 

formulated for the resolution of a geometric construction, the individuals don't use 

and nor involve relative principles to the obtaining of geometric place. The 

methodology adopted to approach that subject is focused in the notion of 

geometric place and was consisted in analyzing the relationship assumed among 

meanings and significant of concepts involved in a problem, being verified if the 

existent ruptures among them was caused by not considering the pertinent 

geometric places in the geometric construction. The data that subsidized the 

research were the analysis of the re-drawings of the plans done by students of the 

course of Pedagogy in Drawing and Plastic from the Federal University of 

Pernambuco and the justifications presented by the group for the actions done. 

The analysis procedure had as theoretical foundation the precepts of theories that 

deal with the development of the geometric thought and of the construction of 

concepts, being viewed, like this, the theorics Van Hiele, Duval, Fischbein and 

Vergnaud. The results founded showed that, indeed, the properties and the 

representations of concepts are dissociated, confirming the hypothesis supposed. 

 

Key-words: geometric place, meanings and significant, geometric constructions 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 Neste capítulo apresentamos o que compreende a área de conhecimento 

denominada de ‘geometria gráfica’, como esta é abordada e que ferramentas ela 

utiliza para se articular com os objetos de estudo.  

Para adentrar no problema de pesquisa fazemos uma pequena síntese 

histórica desse campo de saber na formação acadêmica e como se processa a 

ação de fazer uma construção geométrica. Apresentadas algumas das 

dificuldades que são alvo de pesquisas nesta área, define-se, a partir dos 

objetivos traçados, os marcos teóricos que vão ser utilizados para abordar o 

fenômeno que se tem interesse, definindo-se uma hipótese sobre o problema de 

pesquisa que é proposto. 

No final são expostas as etapas de desenvolvimento da investigação, 

organizadas em capítulos, com uma síntese do que cada um deles aborda. 

 

1.1 O estado da arte da geometria gráfica 

Há muitas maneiras dos homens se comunicarem entre si. Dentre elas, 

uma das que se destaca é a ‘linguagem gráfica’ ou ‘linguagem dos desenhos’. Tal 

afirmação se justifica, uma vez que, segundo Ostrower (1983), a linguagem 

falada, que é uma das potencialidades inerentes ao ser humano, é uma criação 

cultural, enquanto a linguagem dos desenhos utiliza formas simbólicas que 

articulam aspectos espaciais e temporais. O uso dessa forma de expressão, ou 
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seja, a linguagem gráfica, tem sido bastante utilizada pelo homem, iniciando com 

as pinturas rupestres, meio pelo qual o homem registrou fatos e sentimentos de 

sua vida cotidiana.  

Ao longo do tempo a linguagem gráfica foi evoluindo e foi sendo utilizada 

para os mais variados fins, como, por exemplo, nas artes, na arquitetura, na 

engenharia, em projetos de produtos etc. A Geometria, ciência que surgiu da 

necessidade de compreender, representar e transformar os modelos da 

natureza1, encontrou nesse modo de linguagem suas bases, que permitiram 

posteriormente aos matemáticos chegarem às abstrações de seus próprios 

modelos. 

O estudo gráfico da Geometria compreende o campo de conhecimento que 

tem para interesse a representação e construção das formas geométricas de 

construções bi ou tridimensional, servindo de suporte para todas as áreas de 

conhecimento que necessitam representar seus objetos de estudo. Esta área de 

conhecimento tem sido atualmente denominada de ‘Geometria Gráfica’, sendo 

definida por Costa e Costa (1988, p. 14) como o “Estudo, através do desenho, de 

qualquer propriedade da forma”, de modo a se poder extrair desse desenho todos 

os seus dados qualitativos e quantitativos.  

O fato de se ter optado atualmente por designar essa área de 

conhecimento como Geometria Gráfica, ao invés do termo tradicional – Desenho, 

é devido às interpretações do termo, que, por vezes, se restringe ao traçado 

artístico e pela transformação do processo de traçado com os recursos 

computacionais. Mas, de modo geral, esses dois termos são adotados como 

                                                
1 Modelos da natureza estão sendo adotados no sentido de serem as representações que se têm 
sobre o conceito de um dado objeto de estudo. 
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sinônimos, ficando a expressão ‘desenho’ mais utilizada para fazer referência ao 

diagrama resultante de um traçado. 

Atualmente, com as ferramentas computacionais, os procedimentos e 

estratégias empregados para a construção e/ou representação das formas 

geométricas vem sendo paulatinamente repensado, em função dos recursos 

disponibilizados pelos softwares e pela discussão sobre que conteúdos devem ser 

contemplados na formação dos estudantes diante dos saberes que a humanidade 

vem acumulando ao longo da história.  

Com a computação gráfica, diferentemente das restrições impostas por 

Euclides que limitava as construções geométricas ao uso de uma régua sem 

graduação e a um compasso que fazia circunferências de centro e raio conhecido, 

ou com os instrumentos de desenho atuais (régua, esquadros, compasso e 

outros), as estratégias empregadas nas construções geométricas são 

influenciadas pelas ferramentas e recursos que estão disponibilizados nos 

softwares.  

Dentre as transformações decorrentes da computação gráfica nas 

construções geométricas pode-se destacar o fato de que com papel e lápis os 

procedimentos empregados para obter os desenhos são dependentes dos dados 

iniciais com o resultado apresentado em uma imagem fixa. Os desenhos feitos 

com as ferramentas computacionais, em especial os que admitem trabalhar com a 

‘Geometria Dinâmica’2 permitem que o objeto de estudo possa ser visto através 

de múltiplos ângulos o que vem a favorecer a formulação de conjecturas. 

Também é possível fazer simulações, levantar dados quantitativos e qualitativos 
                                                
2
 O termo geometria dinâmica ainda carece de uma definição mais precisa; porém, pode ser 

entendido como sendo o modo de estudar a geometria verificando as implicações das 
propriedades quando os elementos são alterados em termos de posição e forma através de 
recursos computacionais. 
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para diferentes variáveis, trabalhar o desenho interagindo entre diversas áreas de 

conhecimento, etc. 

A utilização de recursos computacionais na educação vem cada vez mais 

se expandido e os resultados obtidos demonstram que esses têm superado em 

muito as expectativas em relação aos objetivos pretendidos, principalmente 

quando são utilizados softwares educacionais (SILVA, 2000; BORBA e 

PENTEADO, 2001; CÂMARA DOS SANTOS, 2001; ALMEIDA e CARVALHO, 

2002).  

Por outro lado, mesmo com os avanços e vantagens advindos do uso de 

recursos computacionais, no tocante ao desenvolvimento do pensamento 

geométrico, é notadamente verificado dificuldades na construção dos 

conhecimentos e na formulação de estratégias para resolver problemas.  

Este fato, segundo alguns pesquisadores que tratam da problemática no 

que concerne ao ensino da Geometria, em especial no que se refere às 

construções geométricas, pode ser o resultado de uma série de reformas no 

ensino, que atingiram as bases filosóficas sobre o significado dessa área de 

conhecimento na formação do aluno, que ocasionou rupturas no processo de 

ensino e aprendizagem do conteúdo pertinente à Geometria Gráfica (VANZIN et 

al, 2003; CAMPOS, 2001, 2000; VILLAROUCO e CORREIA, 2000)  

As reformas às quais esses autores se referem são reflexos do que foi 

iniciado na década de 40, quando todos os campos da Matemática foram 

unificados, o que implicou nos conteúdos de Geometria ficarem restritos à última 

unidade do programa de cada série. Os conteúdos de Desenho ficaram de fora 

desta unificação, o que resultou em um distanciamento da base Matemática e 

uma maior aproximação com o aspecto tecnicista e artístico.  
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Na década de 70, uma outra reforma atinge a Geometria Gráfica, 

implicando na retirada do Desenho da relação de disciplinas obrigatórias. Sendo 

recomendada a sua inclusão nos conteúdos das disciplinas de Matemática e de 

Educação Artística.  

As interpretações em torno da Lei 5.692/71, que promoveu esta nova 

reforma, levaram os conteúdos referentes às construções geométricas bi e 

tridimensionais a ser excluído das provas dos vestibulares do ensino superior na 

década de 70 e, conseqüentemente, dos currículos das Escolas Básicas pela falta 

de uma definição precisa sobre o papel do Desenho na formação escolar nas 

disciplinas em que este foi inserido, uma vez que não se tinha um entendimento 

sobre o que consistia este conhecimento na realidade e como harmonizar com os 

outros pertinentes àquelas áreas de saber. 

Além destes aspectos que se referem ao papel da Geometria Gráfica na 

formação acadêmica, o fato de que o ensino desse conteúdo exige um espaço 

mais adequado, devido a sua especificidade que envolve uso de mesas e 

instrumentos especiais, consiste em mais um elemento que vem a dificultar a sua 

prática, contribuindo para que, paulatinamente, o ensino das construções 

geométricas deixe de ser abordado nas grades curriculares.  

O número reduzido de publicações sobre a Geometria Gráfica nas últimas 

décadas, pode ser apontado como uma conseqüência desta desvalorização em 

torno deste conhecimento, o que vem a resultar, inevitavelmente, numa falta de 

avanços em pesquisas e trabalhos sobre o assunto, implicando numa estagnação 

e uma visão distorcida na abordagem do conteúdo nas aulas de Desenho, que 

ainda acontecem, quando são abordadas as construções geométricas.  
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Essa postura repercutiu em todos os segmentos envolvidos neste campo 

de saber, e o registro de tal situação fica demonstrado pela forma como vem 

sendo tratado o conteúdo nos livros texto, no qual o realce que se dá é aos 

métodos para resolver um problema, ou seja, enfoca-se a seqüência de passos 

que deve ser feita com o uso dos instrumentos de desenho, podendo-se inferir 

que o traçado de construções geométricas foi, pouco a pouco, direcionando-se ou 

ressaltando o desenho do modelo geométrico e não a figura geométrica em si. O 

enfoque ficou na técnica e não na teoria.  

Ao longo dos anos, o despreparo dos alunos foi se agravando, de tal modo 

que ao chegarem nos cursos superiores, os professores têm de suprir os déficits 

de conteúdos, tendo de ministrar aulas que contemplam conceitos que eram pré-

requisitos para os assuntos pertinentes a serem abordados nas disciplinas de 

Desenho Geométrico, Geometria Descritiva, Geometria Projetiva e Desenhos 

Técnicos. Essa situação culminou com a retirada do Desenho nos exames 

vestibulares, o que, por sua vez, veio enfraquecer mais ainda esse campo de 

saber quando não se tem mais clareza sobre que conteúdos devem ser 

abordados e como estes devem ser encaminhados na sala de aula.  

Diante das dificuldades, o conteúdo pertinente a essa área de 

conhecimento paulatinamente está sendo retirado das grades curriculares. Nas 

escolas, por não estar explícito a sua obrigatoriedade, professores de Educação 

Artística e de Matemática têm utilizado o desenho no sentido decorativo ou de 

esquematização de modelos geométricos. O resultado é que o enfoque se 

restringe à parte artística ou à associação com fórmulas. 

Essa situação não é típica do sistema educacional brasileiro, problemas 

similares ocorrem em outros países, apontado por alguns pesquisadores como 
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conseqüência de uma ênfase exagerada à axiomática no estudo da Geometria, 

fazendo com que o foco de interesse nos estudos fique direcionado para a 

substância formal em detrimento da experiência (LINDQUIST e SHULTE, 1994).  

Assim, as construções geométricas ficaram cada vez mais restritas a 

repetir métodos e procedimentos. Chegando ao extremo de alguns professores 

direcionarem a resolução de um problema à aplicação de um determinado 

método. E esse método assumiu junto aos alunos um processo em que se segue 

passo a passo determinados traçados. 

 Um outro aspecto que foi sendo gerado ao longo desse processo, 

aparentemente de pouco significado, mas que atinge os alicerces que delineiam o 

estudo dos traçados geométricos, ou seja, o desenho das construções 

geométricas, diz respeito a uma visão equivocada sobre a denominação do termo 

‘desenho’. A palavra desenho assumiu um significado voltado para a habilidade 

manual de traçados gráficos. Fazer um desenho é automaticamente associado a 

um traçado artístico e que necessita de certo ‘dom’.  

 Esta distorção tem feito com que, atualmente, no Brasil, seja utilizado como 

substituto para a área que se destina ao estudo do ‘Desenho’ a expressão 

‘Geometria Gráfica’, que busca expressar mais claramente o objeto de estudo 

relativo a este campo de saber que é a área de conhecimento dedicada ao estudo 

das construções e representações dos modelos geométricos no espaço 

bidimensional de formas bi e tridimensionais. O uso dessa terminologia, por outro 

lado, reforça uma visão axiomática, distanciando-se da importância e relevância 

de se fazer o ‘Desenho’ de um objeto geométrico em estudo. 

Apesar das deficiências apresentadas pelos alunos nos conteúdos das 

construções geométricas, a carga horária destinada a este campo de saber nos 
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cursos superiores que utilizam esse conhecimento para se expressar, como a 

arquitetura, a engenharia o design e outros, também tem sido drasticamente 

reduzida. A justificativa para tal procedimento é decorrente, logicamente, da 

desvalorização que a geometria gráfica vem sofrendo nas últimas décadas e, não 

se pode negar, pelas transformações, que vêm acontecendo cada vez mais 

rapidamente e com maior intensidade, com o uso de recursos computacionais 

para traçados gráficos. 

Esses recursos computacionais têm gerado nos usuários uma expectativa 

de que não se necessita de certas habilidades para os traçados gráficos por se ter 

disponibilizado nos softwares gráficos ferramentas que constroem as figuras por 

meio de ícones ou comandos. Atentos a esta interpretação sobre os recursos 

computacionais, pesquisadores como, Smart (1994), Almeida et al (2003), Soares 

(2005) e outros vêm discutindo a forma de inserção dessa mídia nas aulas de 

Desenho, tentando harmonizar o domínio da tecnologia computacional com o 

aprendizado do saber da Geometria Gráfica. 

Para Niven (1994), o advento da ciência da computação trouxe à tona a 

discussão sobre o que deve ser incluído no currículo escolar, ficando os 

defensores da Geometria sob grande pressão para justificar o conteúdo dentro 

dos currículos escolares. A consideração posta por este pesquisador sobre o 

assunto é que a Geometria, por ser uma matéria visual, é de fundamental 

importância que se explorem diagramas para estudar as formas geométricas, pois 

estes permitem evidenciar relações e propriedades das figuras geométricas e, 

principalmente, devem contemplar o maior número de situações e com o máximo 

de precisão para evitar distorções. 
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Do exposto, o que se pode extrair em torno da ênfase que foi dada para a 

problemática do ensino e da aprendizagem da Geometria, em especial do campo 

de conhecimento que envolve a Geometria Gráfica, pode ser sintetizado em dois 

aspectos: (i) o primeiro abrangendo as dificuldades inerentes ao desenvolvimento 

do pensamento geométrico; (ii) e um segundo que diz respeito à forma como 

apresentar os conteúdos utilizando como ferramenta de traçados o uso de 

recursos computacionais. 

Abordar as questões pertinentes ao uso de recursos computacionais é um 

tema que exige um processo de maturação, pois há necessidade de se absorver 

inicialmente as transformações oriundas com o uso dessa nova tecnologia que 

tem influência na sociedade no campo cultural, social e econômico e, também, as 

mudanças que atingiram o próprio saber, uma vez que implementações 

anteriormente impossíveis se tornaram exeqüíveis devido aos recursos 

computacionais. Por outro lado, o uso adequado deste recurso computacional é 

dependente, necessariamente, de uma perfeita sincronização entre as 

ferramentas disponibilizadas pela mídia com o saber geométrico. 

Assim, é fundamental que se coloque em destaque a problemática das 

dificuldades enfrentadas na construção deste saber geométrico. O que tem sido 

destacado por pesquisadores neste sentido é a constatação da dificuldade por 

parte dos alunos em utilizar o conhecimento já adquirido para novas situações, 

tanto no que diz respeito à construção de novos conhecimentos quanto à 

resolução de problemas (RODRIGUES, BRAVIANO e RODRIGUES 2003; 

ALMEIDA e CARVALHO, 2002; BELLEMAIN, 2001; GRAVINA, 1996; BALDY e 

DUVAL, 1987).  
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Esta dificuldade acontece, provavelmente, porque os alunos não 

conseguem acionar esquemas3 que dêem margem a uma estrutura de um 

raciocínio geométrico que resulte em estratégias para se fazer associações, 

relações e representações quando se defrontam com situações 

problematizadoras. 

Bellemain (2001) afirma que uma das grandes dificuldades do ensino da 

Geometria é que a representação de um modelo – o seu desenho, é em geral o 

objeto de raciocínio do aluno, enquanto o elemento em estudo deveria ser a sua 

forma (a figura geométrica bi ou tridimensional).  

Tomando por base essa afirmativa pode-se inferir que este, talvez, seja um 

dos principais aspectos a ser considerado no ensino da geometria, pois uma 

postura tendenciosa a se dar uma ênfase à representação do modelo pode 

resultar numa atitude em que se privilegiam métodos de resolução de problemas, 

aplicar fórmulas, sem a preocupação em entender as variáveis e justificativas que 

levariam a uma solução. 

A prova disso é que se explica aos alunos o processo de obtenção de um 

quadrado inscrito em um triângulo, justificando-se o traçado, e quando se pede 

para estes posicionarem um segmento apoiado em duas retas, de modo a fazer o 

mesmo ângulo com estas, eles não conseguem ver a relação dessa situação com 

a anterior. 

Essa postura pode ser apontada como uma das causas prováveis da 

dificuldade dos alunos, no que diz respeito à construção do conhecimento 

geométrico, dentro da sua formação escolar, não conseguirem atingir os níveis de 

                                                
3
  O termo esquema é adotado no sentido compreendido por  Vergnaud (1990) que o define como 

sendo a organização do comportamento para uma determinada classe de situações. 
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dedução e rigor, correspondentes ao domínio das relações projetivas e do uso de 

outras axiomáticas, que tem sido identificada por pesquisadores da área 

(CROWLEY, 1994; ALMEIDA, CORREIA e CARVALHO, 2004). 

Uma conseqüência imediata de tal conduta é que não se dá a devida 

atenção às propriedades da figura geométrica, ou seja, a figura geométrica não é 

entendida como sendo o resultado de um conjunto de lugares geométricos. No 

qual cada lugar geométrico vai definir os invariantes da figura geométrica. E isso 

ocasiona rupturas entre o objeto teórico e a sua representação. A relação que se 

faz é entre um problema e o método indicado para resolvê-lo. 

Pode-se inferir que esta relação entre problema e método faz com que se 

negligencie a necessidade de se mobilizar estruturas cognitivas pertinentes para 

obtenção do objeto geométrico que se quer construir, uma vez que o foco na 

resolução do problema não está nas propriedades geométricas envolvidas, 

encontra-se na repetição de regras e convenções que previamente foram 

adotadas como método de resolução.  

A perspectiva que se apresenta neste contexto é a de se comprovar tais 

rupturas, delineando-se as condições que as favorecem para se poderem definir 

diretrizes que venham a orientar o processo de ensino e aprendizagem nesta área 

de conhecimento.  

Considerando o que foi dito anteriormente sobre a construção de uma 

figura geométrica ser obtida por traçados de lugares geométricos, um 

encaminhamento para abordar tais rupturas, poderia ser no sentido de analisar o 

relacionamento entre significados e significantes de um conceito, pois nestes 

estão expressos a codificação e decodificação dos conceitos, uma vez que 
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representam os invariantes e as representações destes, que se constituem no 

conjunto dos lugares geométricos que individualizam um objeto geométrico. 

Assim sendo, pode-se inferir que se existem rupturas entre os significados 

e significantes de um conceito, teríamos um indício de que na construção 

geométrica não está sendo empregada devidamente a noção de lugar 

geométrico. 

E por não estar sendo aplicada devidamente a noção de lugar geométrico, 

a construção de uma figura geométrica vai se caracterizar como sendo um 

processo em que se toma por base métodos que expressam passos ou etapas de 

um traçado específico de uma determinada situação. O que justificaria a 

dificuldade dos sujeitos em aprender os conteúdos geométricos e 

conseqüentemente terem dificuldades em resolver problemas de construções 

geométricas. 

 

 

1.2 O processo de construção dos objetos geométricos 

Resolver um problema de construção gráfica de um objeto geométrico 

consiste em efetuar traçados que obedeçam às regras impostas pela axiomática, 

de modo que o resultado corresponda à representação, o desenho, de um modelo 

matemático4. 

Esse modelo matemático obtido vai ser composto por um conjunto de 

propriedades específicas que o individualiza. Por exemplo, uma elipse tem por 

propriedade que a soma das distâncias, de qualquer um de seus pontos, a dois 

                                                
4 Modelo matemático é empregado como correspondente às concepções dos entes matemáticos, 
devido à impossibilidade de se construir ou representar concretamente as abstrações exigidas por 
esses entes. 
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outros fixos, que são os focos da cônica, é constante e igual ao eixo maior da 

curva. Uma outra propriedade dessa cônica é que os pontos simétricos dos focos 

em relação as tangentes da curva vão estar sobre os círculos diretores desta, que 

são aqueles círculos com centro nos focos e raio igual ao eixo maior da elipse. 

Cada uma dessas propriedades vai se constituir em um ‘lugar geométrico. 

Entendendo-se, pois, o termo ‘lugar geométrico’ como sendo um conjunto de 

elementos que gozam de uma determinada propriedade. E que um objeto 

geométrico, por sua vez, se compõe em conjuntos de lugares geométricos. 

Assim, toda construção geométrica se constitui em um processo de 

obtenção de lugares geométricos. Ocorre que, ao se empregar certa propriedade 

para determinar um lugar geométrico, o resultado que se obtém não é 

necessariamente idêntico para qualquer que seja a situação. Podem ser de 

diferentes naturezas e mudarem em conformidade com as condições iniciais 

impostas.  

Por exemplo, ao determinar os pontos que gozem da propriedade de estar 

a certa distância de um ponto dado, pode-se ter como solução: uma 

impossibilidade, dois pontos, uma circunferência ou uma esfera. A solução será 

dependente do universo em que se está trabalhando. Será uma esfera se o 

problema for no espaço tridimensional, uma circunferência no espaço 

bidimensional, dois pontos no espaço unidimensional e nenhuma solução se o 

espaço for o do próprio ponto. 

Para a determinação desses lugares geométricos torna-se interessante, 

portanto, ter conhecimento das variáveis envolvidas e, sobretudo, identificar nos 

problemas indeterminados, as condições que ocasionaram tal indeterminação, 
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pois estes podem se tornar determinados pelo acréscimo de uma única condição 

(PETERSEN, 1963).  

O domínio de tais variáveis implica na noção e identificação de limites, os 

quais demarcam posições e situações singulares5 em relação às propriedades do 

objeto que se está construindo e, conseqüentemente, na configuração do próprio 

lugar geométrico gerado pela propriedade.  

Faz parte também do processo de construção geométrica a problemática 

em relação ao uso da mídia nos traçados. As construções geométricas 

executadas com papel e lápis são normalmente prejudicadas em função da falta 

de precisão dos traçados. Por melhores que sejam os instrumentos ou a 

habilidade de quem está executando o traçado, o desenho resultante apresenta 

distorções que, via de regra, interferem na representação do modelo e, 

conseqüentemente, alteram as propriedades deste. Isto pode comprometer a 

formulação de conjecturas ou, num processo de construção de conhecimento a 

incerteza sobre a validação dos procedimentos executados. 

Por outro lado, esses mesmos erros podem ter efeito contrário, ou seja, 

aceitar como corretas as construções feitas erradamente, acreditando que as 

distorções foram decorrentes de imprecisão gráfica ou, numa situação pior, achar 

que o procedimento é correto em função de ter encontrado os elementos, que por 

mera coincidência, localizaram-se na posição esperada, tendo-se uma validação 

mediada pela visualização. 

Um outro grande inconveniente nos traçados tradicionais consiste no 

emaranhado de linhas que, por vezes, são necessárias de serem feitas para se 

                                                
5 São aquelas situações peculiares em função da posição dos dados, as quais podem definir 
algumas posições limites. Por exemplo, a peculiaridade de uma tangente a uma curva no ponto 
em que esta muda de concavidade. 
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chegar ao resultado procurado, as quais atrapalham durante o transcorrer dos 

traçados, dificultando, também, o processo de correção que pode ser necessário. 

Somada a estas inconveniências se tem a falta de incentivo em fazer novas 

construções para outras situações, diante do trabalho exaustivo com inúmeros 

traçados. Com isso se perde a oportunidade de testar novas situações e verificar 

as mudanças decorrentes das alterações de dados e singularidades. 

O uso de softwares gráficos elimina, praticamente, estas dificuldades em 

relação aos traçados. No entanto, podem surgir outras em função de certas 

facilidades na manipulação de recursos disponibilizados. Isto porque, alguns 

softwares possuem ferramentas que possibilitam a representação de objetos 

geométricos sem a necessidade de se ter um domínio das propriedades inerentes 

a este objeto. O que resulta numa crença que não é preciso ter o conhecimento 

do objeto geométrico para poder manipular com este.  

Sendo recente o uso de softwares como ferramenta para traçados 

geométricos, o grande problema apontado por pesquisadores para seu uso na 

educação é de não se ter uma documentação pedagógica que ajude o professor a 

utilizar o recurso (CYSNEIRO,1998; BRITO, ALMEIDA e CAVALCANTI, 2003). Na 

realidade, o que ocorre, na maioria das vezes, é uma simples substituição de 

mídia, não se explorando o potencial disponibilizado pelo software, principalmente 

se este tem uma concepção educativa. 

Para que se possa abordar o desenvolvimento do pensamento geométrico, 

quando o foco está nas construções geométricas, se faz necessário, pelo 

exposto, fazer considerações sobre a forma como se processa as estratégias dos 

indivíduos na determinação dos lugares geométricos definidos pelas propriedades 

inerentes ao objeto geométrico a ser construído. 
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1.3 Delimitação do problema de pesquisa 

Para delimitação do problema de pesquisa, nesta seção apresentamos o 

objetivo que se propõe para a investigação pretendida, definindo-se os marcos 

teóricos que serão utilizados para subsidiar as hipóteses da tese estabelecida. 

 

1.3.1 Objetivo e objeto de estudo 

No quadro atual, conforme foi discutido nos tópicos anteriores, o ensino e a 

aprendizagem da Geometria Gráfica vêm sofrendo um processo de transformação 

que tem repercutido nos próprios paradigmas vigentes. Assim, são misteres que 

se compreendam as dificuldades no desenvolvimento do raciocínio geométrico 

porque um bom desempenho por parte dos alunos está associado ao 

conhecimento das dificuldades que surgem no processo de construção do 

conhecimento.  

Em se tratando de uma área de conhecimento que tem como foco de 

interesse o estudo das formas geométricas, o particular de uma pesquisa neste 

campo está nas construções geométricas. Para tal, buscar-se-á neste trabalho 

tratar do tema, enfocando questões relativas às dificuldades dos alunos em trazer 

os conhecimentos adquiridos durante a formação escolar para resolver problemas 

de construções geométricas. 

A estratégia a ser adotada para adentrar nessa problemática consiste em 

identificar as condições que se requer para resolver problemas de construções 

geométricas e verificar que conhecimentos os sujeitos acionam quando se 

defrontam em tais situações. A intenção é de levantar as eventuais rupturas que 

ocorrem entre as propriedades necessárias para a construção de um objeto 
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geométrico e como se processa as estratégias definidas pelos conhecimentos que 

são acionados pelo sujeito. 

Em face da importância apontada sobre a noção de ‘lugar geométrico’, na 

construção de figuras ou resoluções de problemas como foi explicitado 

anteriormente, e pelo fato de pesquisas apontarem equívocos entre a 

representação de um objeto geométrico e as suas respectivas propriedades, o 

objetivo deste trabalho é o de identificar as dificuldades que interferem no 

desenvolvimento do raciocínio geométrico, que resultam no não relacionamento 

entre os lugares geométricos que compõem uma figura geométrica e o desenho 

que a representa. 

 Pela abordagem que se pretende dar ao presente estudo, e pelo fato de 

não se ter registros de dados na literatura concernente ao assunto, entende-se 

que seja fundamental e primordial contemplar aspectos pertinentes a traçados 

fundamentais, por estes estarem inseridos em todas as construções geométricas. 

Assim, o alvo desse estudo tem como cerne a geometria plana, envolvendo os 

traçados básicos, que abrangem propriedades de eqüidistância e de 

determinação de ângulos pré-fixados, que são elementos fundamentais na 

iniciação do estudo da geometria gráfica. 

 

1.3.2 Marcos teóricos assumidos para subsidiar a pesquisa 

 Numa abordagem geométrica, com foco na construção de figuras 

geométricas, inevitavelmente vem à tona o aspecto referente à forma como os 

modelos geométricos são interpretados na mente humana, em face da figura 

geométrica estar associada ao desenho que a representa.  
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Autores como Duval (1995), Fischbein (1993) e Van Hiele (1986), que 

desenvolveram teorias sobre o processo de raciocínio nesta área de 

conhecimento, apontam para a complexidade cognitiva em geometria, em face da 

forma como os modelos são interpretados na mente humana, justo porque faz 

parte da natureza humana utilizar imagens para apreender o mundo real e, 

também, se fazer entender por meio delas, junto aos outros indivíduos, sobre as 

criações que são geradas no mundo interior de cada um. 

 Para esses autores, um estudo envolvendo figuras geométricas 

necessariamente deve levantar considerações em torno da visualização, uma vez 

que todo o raciocínio a ser desenvolvido pelo indivíduo vai ser estruturado a partir 

da interpretação que este faz do modelo que representa um objeto geométrico, 

porque é pela percepção da forma que se cria um modelo mental correspondente 

à imagem do modelo real e vice-versa.  

Ao se levantar a relevância em torno da visualização de um modelo, tem de 

se estar ciente que esta visualização envolve propriedades relativas ao conceito 

que se tem sobre o modelo geométrico e como o desenho deste é interpretado. 

Fischbein (1993) propõe para isso que se trabalhe no sentido de verificar se está 

acontecendo à interação entre o desenho da figura geométrica e o seu conceito. 

Para Duval (1995, 1998), é preciso existir uma interação entre a representação de 

um modelo, a sua construção e o raciocínio que permeou o processo. Van Hiele 

(1986) destaca níveis de desenvolvimento, articulados entre si, que evoluem 

progressivamente, mas tendo como elemento gerador o processo de visualização. 

 Considerando as posições desses teóricos, o que se conclui é que se deve 

considerar o papel que o desenho fornecido ou aquele a ser construído assume 

para o indivíduo quando este se defronta com problemas de construção 
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geométrica no que concerne à percepção da visualização do modelo que 

representa o objeto de estudo.  

 Por outro lado, a ação de resolver um problema tem subjacente a relação 

do sujeito com o saber envolvido, pois as suas ações vão ser resultantes do 

conhecimento que o sujeito possui naquele campo de saber envolvido e em 

outros; exigindo-se, assim, que se levante a problemática, também, em torno dos 

fatores promotores da construção do conhecimento, bem como, do contexto em 

que esse conhecimento é gerado.  

A teoria dos Campos Conceituais proposta por Vergnaud (1990, 1996a, 

1996b) estuda especificamente o desenvolvimento e a aprendizagem de 

competências complexas, que tem por objetivo principal compreender as filiações 

e rupturas entre conhecimentos. A teoria parte do pressuposto que o 

conhecimento adquirido por um sujeito é construído ao longo do tempo, pelas 

experiências que vão sendo vivenciadas. Essas experiências, decorrentes de 

diferentes situações, vão desenvolvendo competências e concepções nos 

sujeitos, possibilitando que os indivíduos respondam de determinada forma 

quando se defrontam em situações de problema. 

Nesta ótica, essa teoria parte do pressuposto que o conhecimento é 

organizado em campos conceituais, que o sujeito vai se apropriando ao longo do 

tempo, concluindo que um conceito adquire sentido para o sujeito por meio das 

situações e dos problemas que lhes são associados. 

Partindo desta concepção, a teoria postula que a aquisição de um conceito 

envolve uma tríade formada: (i) pelo referente que se constrói por meio das 

situações que dão sentido ao objeto, representada pela letra (S); (ii) pelo conjunto 

de invariantes que são utilizados pelos sujeitos para individualizar o objeto e é o 



 

 

38 

 

 

que dá o seu significado, representado pela letra (I); (iii) e pelas diferentes formas 

adotadas para representar esse objeto, constituindo-se no significante, 

representada pela letra (R). A interação entre (S, I, R) é que vai promover a 

apropriação de um conceito, que associado a outros vai constituir um ‘campo 

conceitual’.  

Por outro lado, essa teoria toma como premissa que é indispensável para 

formação de um conceito, não se ficar restrito a um processo pragmático, ou seja, 

a elementos explícitos que estão relacionados à funcionalidade do objeto de 

estudo, às situações em que são tomadas como referência as especificidades do 

objeto de estudo ou, ainda, aos conhecimentos que são associados para aquele 

contexto; deve ser considerada a forma como este objeto é representado 

simbolicamente. Isto porque: 

“... a acção operatória não é toda a conceptualização do real, 
longe disso. Não se debate a verdade ou a falsidade de um 
enunciado totalmente implícito, nem se identificam os aspectos do 
real aos quais se tem de prestar atenção, sem o auxílio de 
palavras, enunciados, de símbolos e de signos. A utilização de 
significantes explícitos é indispensável à conceptualização” 
(VERGNAUD, 1996, p. 166). 

 

Esta afirmativa aponta a valorização em torno da interação entre os 

invariantes de um objeto, aquilo que corresponde ao significado deste, com as 

suas representações, seus significantes. No entanto, como afirmam Magina et al 

(2001), a interação entre os invariantes de um objeto e a representação deste não 

é um processo simples, uma vez que se “... requer muito esforço, ... , pois nem 

sempre conseguimos representar graficamente aquilo que estamos entendendo 

e/ou pensando” (p. 9). 

Assim, levando ainda em consideração o que foi posto pelos teóricos do 

desenvolvimento do pensamento geométrico, que evocam a percepção do objeto 
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geométrico como tendo um papel preponderante para seu entendimento, pode-se 

inferir que apreender um objeto geométrico envolve, necessariamente uma 

articulação entre a sua representação e os seus invariantes.  

Isto posto, nesta investigação, o campo a ser observado, no que diz 

respeito à dificuldade de resolverem problemas de construções geométricas, é o 

do relacionamento entre significados e significantes de um conceito e como a 

noção de lugar geométrico é entendida neste relacionamento.  

Com este direcionamento pretende-se identificar evidências que apontem 

para as rupturas no conhecimento em torno das construções geométricas, que 

prejudicam o desenvolvimento das competências necessárias para o sujeito trazer 

os conhecimentos adquiridos em situações de resolução de problemas, e 

especificamente envolvendo noções de lugar geométrico. 

 A proposta para levantar tais rupturas consiste em tomar situações de 

resolução de problemas e nelas identificar as estratégias mobilizadas pelos 

sujeitos para resolvê-las, procurando-se encontrar evidências sobre as causas 

dos erros ou o que os impede de conseguir desenvolver alguma estratégia.  

Dentro dessa linha de pertinência estabelecida para estudar o fenômeno, 

definiu-se como diretriz, a análise das estratégias desenvolvidas pelos sujeitos 

nas atividades a serem propostas para estes resolverem. Adotando-se como 

pontos norteadores: (i) os erros apresentados, (ii) os acertos, buscando-se a 

coerência entre os traçados feitos e as propriedades requeridas para a solução 

(iii) a percepção do modelo geométrico a ser construído, (iv) a identificação das 

diversidades de soluções (v) e o domínio das situações limites. A escolha desses 

pontos norteadores é em função do que pode ser observado numa avaliação de 

uma construção geométrica. 
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1.3.3 Hipóteses consideradas 

1.3.3.1 Hipótese principal 

 Considerando que uma construção geométrica pode se apresentar sob a 

forma de um teorema ou de um problema, a hipótese principal postula que: 

• Quando são formuladas as estratégias para a resolução de uma 

construção geométrica, os sujeitos não empregam e nem envolvem 

princípios relativos à obtenção de lugares geométricos. 

 

1.3.3.2 Hipóteses secundárias 

• A primeira hipótese postula que o entendimento de um modelo geométrico 

como sendo resultado de um conjunto constituído por diferentes lugares 

geométricos necessita da interação entre significados e significantes, e que 

isto vem a facilitar o desenvolvimento de estratégias para construções de 

figuras geométricas. 

• A segunda hipótese postula que a característica mutante de um lugar 

geométrico, pois este pode se apresentar sob formas distintas, 

dependendo da forma como os elementos que o define estão dispostos, 

necessita de que se tenha um domínio sobre as situações limites, para 

poder identificar a possibilidade de existir solução para um determinado 

problema e o número de soluções que este pode admitir, e também, no 

sentido de observá-lo sobre situações diferentes que evidenciem 

características ou condições particulares. 

 

Na intenção de estudar o fenômeno sob condições que abordem a questão 

segundo os traçados fundamentais das construções geométricas, uma vez que os 
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conhecimentos envolvidos nesses traçados são freqüentemente evocados para 

outras situações e considerando as hipóteses levantadas, fica o problema de 

pesquisa proposto da seguinte forma: 

Identificação de rupturas entre significados e significantes nas construções 

geométricas: um estudo em traçados de lugares geométricos bidimensionais, 

envolvendo pontos, retas e circunferências 

 

 

1.4 Desenvolvimento da investigação 

 Para subsidiar os procedimentos e objetivos propostos para esta 

investigação são desenvolvidos dois capítulos teóricos que abordam a questão do 

processo de raciocínio na geometria e os fatores promotores da construção do 

conhecimento, apresentada no Capítulo 2.  

Um outro sobre em que se constitui o processo de construções 

geométricas, ressaltando-se as condições sob as quais um conjunto de lugares 

geométricos, que expressam as propriedades de uma figura geométrica, 

caracteriza um dado objeto geométrico, no Capítulo 3. 

 Por se tratar de uma investigação em que o interesse está na problemática 

das construções geométricas, particularmente para as situações de resolução de 

problemas, foi feio um levantamento sobre procedimentos adotados por 

pesquisadores da área, quando adotavam essa perspectiva, com o objetivo de 

identificar caminhos que melhor se adequassem à proposta deste trabalho, que 

servissem de diretrizes para o método a ser adotado. Nesta perspectiva, 

procedeu-se um estudo metodológico que norteou a definição do método a ser 

adotado nesta investigação, posto no Capítulo 4.  
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Tendo sido definida a adoção de testes para se averiguar as ações 

adotadas pelos sujeitos investigados, o Capítulo 5 é destinado a uma análise 

preliminar das possíveis estratégias a serem utilizadas pelos sujeitos 

investigados, fazendo-se uma discussão sobre as competências e habilidades 

que se fazem necessárias para resolução dos problemas propostos no teste. 

 No Capítulo 6 é apresentada a análise e a discussão dos resultados 

apresentados pelos sujeitos, obtidos pela avaliação dos traçados apresentados na 

resolução das atividades e pelos protocolos gerados nas entrevistas com os 

sujeitos, em que estes foram questionados sobre as justificativas em tornos das 

ações adotadas nas estratégias de resolução das atividades do teste que se 

submeteram. Sobre os resultados obtidos são feitas as discussões que 

relacionam o ocorrido com as hipóteses levantadas. 

 Os resultados encontrados são colocados em forma de conclusão no 

Capítulo 7. Também neste capítulo são apresentadas algumas propostas para 

continuidade dos estudos. 
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CAPÍTULO 2 
 

PROCESSOS PERCEPTIVOS E COGNITIVOS ENVOLVIDOS NAS 

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS 

 

 

Neste capítulo pretendemos pontuar nos marcos teóricos assumidos os 

pilares que são adotados como fundamentos para a argumentação que irá 

subsidiar a análise dos dados coletados na investigação feita e validar a hipótese 

levantada.  

Como os dados a serem analisados são os desenhos que o sujeito 

apresenta como resultado de resolução de um problema e as justificativas que 

estes apresentam pelas estratégias adotadas, o procedimento para embasar o 

método estabelecido foi o de ressaltar os pontos-chave nas teorias levantadas, 

que se relacionavam com a natureza da pesquisa, isto é, como acontece o 

relacionamento entre significados e significante dos conceitos que subsidiam a 

formulação das estratégias na resolução dos problemas. 

 

2.1 O raciocínio na construção geométrica 

Em face de o desenho ter uma característica de comunicação, esta 

questão foi abordada sob o aspecto da percepção no processo de 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Desta argumentação define-se que o 

desenho influencia tanto no entendimento do indivíduo como na ação deste. 

Assim, tomou-se como foco aspectos pertinentes à visualização e à formulação 

de estratégias de resolução de problemas. 
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Para tratar desses pontos adotaram-se as teorias de Pierre Van Hiele, 

Efraim Fischbein e Raymond Duval sobre o desenvolvimento do pensamento 

geométrico e a de Vergnaud sobre a formação de conceitos. 

 

 

2.2 O desenvolvimento cognitivo do indivíduo 

 Ao longo da história do desenvolvimento do homem, o que se tem 

constatado é que este age sobre o mundo ao mesmo tempo em que o mundo age 

sobre ele, havendo uma interação constante entre o indivíduo e o seu meio. Muito 

se tem pesquisado acerca de como ocorre essa interação, uma vez que o homem 

quando nasce possui um estoque de conhecimentos e habilidades intelectuais 

limitadas e dissociadas, e ao longo de sua vida, através da maturação biológica e 

pelas experiências acumulativas, é que vai ocorrendo o seu progresso cognitivo. 

 Vários estudos, seguindo diferentes correntes, têm sido feitos no sentido de 

entender como se processa esse desenvolvimento, o qual ocorre, ao mesmo 

tempo, dentro de um determinado padrão, porém, diferentemente para cada 

indivíduo. 

Acontece diferentemente para cada indivíduo porque um fator 

predominante é que a característica biológica que compõe um indivíduo é única, 

apesar de se ter semelhanças com outros indivíduos em diversos aspectos. A 

implicação desta individualidade é que a percepção do mundo, por parte de cada 

indivíduo, acontece de forma diferenciada porque os receptores sensoriais vão 

responder de conformidade com a programação existente em cada célula. 

 Enquanto bebê, a forma como o indivíduo transforma estímulo em 

informação ocorre através dos sentidos. Há, no entanto, uma seleção natural 
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sobre que estímulos do meio ambiente vão atuar sobre o indivíduo, uma vez que 

o indivíduo está em todos os momentos de sua vida recebendo uma infinidade de 

estímulos, e isso ocorre desde quando este nasce.  

Resumidamente pode-se dizer que para haver uma aprendizagem, 

condicionamento ou adaptação sobre algo pelo indivíduo, é necessário que a 

atenção deste seja despertada sobre o ponto em questão, de modo que ele tenha 

então a percepção sobre este, o qual irá promover uma sensação, que poderá vir 

a promover uma transformação e conseqüentemente uma mudança. 

 Teorias educacionais e/ou de desenvolvimento cognitivo, como as de 

Vergnaud, Piaget, Vygotsky e outros, têm apresentado um diagnóstico da 

situação e formulados procedimentos e formas de verificação do desenvolvimento 

do indivíduo. Dentre elas, as construtivistas têm, atualmente, apresentado uma 

maior aproximação com o modelo real de aprendizagem do indivíduo.  

Um denominador comum entre essas teorias construtivistas é o de 

considerar como relevante o conhecimento que o indivíduo já possui, incluindo 

aqueles implícitos que, na maioria das vezes, não são passíveis de explicações, 

acrescentando-se ainda, como afirma Magina (2005), o fato das representações 

entre os indivíduos variarem de acordo com as suas visões de mundo. Para 

Moreira (2002) esses conhecimentos implícitos são promotores de hiatos entre a 

ação do indivíduo e a formalização de uma ação, ou seja, os alunos não são 

capazes, em geral, de explicar ou explicitar certos procedimentos, ainda que os 

utilizem para resolver certos problemas. 

 Em face de o conhecimento geométrico envolver o estudo da forma, ou 

seja, aquilo que corresponde à concretização pela representação por meio de 

uma figura o modelo geométrico, esses hiatos provenientes dos conhecimentos já 



 

 

46 

 

 

existentes sofrem influência direta do processo pelo qual um indivíduo percebe, 

decodifica e assimila o conceito sobre o objeto representado.  

Ocorre que, segundo os estudos da Psicologia da Forma – a Gestalt 

(KOFFKA, 1975), existem duas qualidades da forma, aquelas que são próprias do 

objeto e aquelas provenientes da concepção do indivíduo. De acordo com esta 

teoria psicológica o conjunto dessas qualidades da forma é que resulta na 

percepção visual do indivíduo sobre certo objeto. Partindo desse pressuposto, a 

teoria afirma que não se pode ter conhecimento do todo através das partes, e sim 

das partes através do todo.  

O desenho apresentado na Fig. 2.1 

ilustra a influência na decodificação de uma 

imagem proveniente de como o indivíduo 

apreende o que está sendo representado e da 

concepção que este tem sobre o objeto em 

questão. No exemplo mostrado, verifica-se que 

se processa a visualização de dois triângulos 

sobrepostos, sem que estes estejam realmente 

representados, segundo os critérios exigidos na 

representação dessa figura geométrica. 

 

2.2.1 A interpretação de um desenho 

 A força do desenho está na imagem que ele transmite ao sujeito, o que se 

vê é o que vai influenciar no que se entende, mesmo que seja irreal ou 

 

Fig. 2.1: Desenho que 

mostra a imagem de 

triângulos sem serem 

fornecidos os seus lados. 
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impossível. Um exemplo disso é o desenho de um tribar6 (Fig. 2.2) que consiste 

numa espécie de figura triangular cujas direções dos lados fazem entre si um 

ângulo de 90 graus.  

 

 

Fig. 2.2: Desenho de um tribar. 

 

 Apesar do desenho do tribar apresentar um objeto impossível de existir 

como um modelo matemático, sua estrutura é perfeitamente assimilada pelo 

cérebro. Os desenhos resultantes de traçados geométricos podem apresentar 

similaridades com o que ocorre com o tribar, ou seja, uma leitura do cérebro 

validando relações que são incorretas.  

 Constata-se assim, que entra como elemento preponderante o sujeito que 

é o ‘agente’ de todas as ações, que possui limitações, dificuldades de 

compreensão dos fenômenos e que a sua postura diante do real é em função da 

sua percepção.  

                                                
6
 Desenho inicialmente feito por R. Penrose em 1958, que o chamou de construção retangular 

tridimensional. Trata-se de uma estrutura impossível de ser construída, formada por ligações 
falsas (ERNST, 1991) 
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 Do exposto pode-se concluir que um desenho não apenas ilustra um 

modelo, ele pode re-significar este modelo, no sentido de trazer à tona referências 

a outras situações diferentes daquela que se estão representando, pelo princípio 

natural de simplificação na percepção. A teoria da Gestalt, em suas leis sobre a 

percepção humana das formas, afirma que só é possível assimilar ou decodificar 

uma imagem através da percepção da sua totalidade. Considera, portanto, que a 

análise de uma imagem acontece por meio da identificação dos seus principais 

elementos. 

 Se o entendimento do indivíduo sobre um determinado objeto geométrico 

vai estar associado à percepção deste, pode-se dizer que suas ações vão, 

também, seguir a mesma orientação. Logo, na ação de uma construção 

geométrica encontra-se subjacente à influência que o desenho com os dados do 

problema é fornecido ou organizado a partir do enunciado. 

Considerando a influência do desenho, tanto no entendimento do indivíduo 

como na ação deste, para abordar a problemática em torno da resolução de 

construções geométricas, o direcionamento assumido foi o de investigar rupturas 

no processo de escolhas e de estratégias que o individuo adota quando se 

defronta com uma situação de problemas de construção geométrica. A 

identificação dessas rupturas será por meio dos erros apresentados e das 

dificuldades ou impossibilidades de armar estratégias de resolução. 

Este enfoque se justifica pelo fato das figuras geométricas serem 

constituídas de conjuntos de lugares geométricos, que são os invariantes da 

figura. Se acontecer desses lugares geométricos não serem adequadamente 

empregados, o que se obtém é um desenho do modelo geométrico. Esse 
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desenho pode ter similaridades com a figura, mas não possui as propriedades 

que a individualiza. 

Assim, são tomadas como aporte teórico para esta investigação as teorias 

de Van Hiele, Fischbein e Duval que contemplam a questão do desenho, ou seja 

da representação do objeto de estudo, no desenvolvimento do pensamento 

geométrico, enfatizando a importância da visualização7, e a teoria dos Campos 

Conceituais de Vergnaud por abordar a necessidade de interagir a representação 

simbólica de um conceito – em que o desenho, na geometria gráfica, é de grande 

relevância – com os invariantes que individualiza este conceito e as situações em 

que ele é tomado como referência. 

 

 

2.3 O desenho no desenvolvimento do pensamento geométrico 

Na literatura sobre o desenvolvimento do pensamento geométrico existe 

uma atenção especial para o desenho que representa uma figura geométrica, pois 

este é apontado como sendo um dos fatores que atuam sobre a percepção do 

sujeito, sendo visto como um dos principais fatores que interfere no 

desenvolvimento do raciocínio geométrico.  

Para Van Hiele (1986), que postula a existência de níveis de compreensão 

nos conteúdos de geometria, a visualização é tida como sendo a maneira de se 

iniciar nesta área de conhecimento. Isto se deve, provavelmente, à característica 

desta área que favorece o uso da intuição e da exploração. Assim, identifica que é 

por meio da visualização, que toma por base a representação dos modelos 

                                                
7 Entendida como um processo intuitivo de associação de uma imagem com o conceito desta. 
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geométricos, que o indivíduo vai conseguir identificar, comparar e operar sobre as 

figuras geométricas. 

Quando ocorre o domínio desse nível inicial, identificado como sendo o de 

reconhecimento que se faz sobre a aparência global das figuras geométricas é 

que pode ampliar os conhecimentos para o nível seguinte. Na teoria são 

propostos cinco níveis de desenvolvimento, dispostos hierarquicamente, 

entendendo-se que para se progredir para um determinado nível é necessário ter 

apreendido os anteriores. Ou seja, cada nível é caracterizado por um campo de 

domínio em torno do objeto de estudo e a capacidade que o indivíduo tem de 

perceber e entender determinadas relações. 

Logo, no estudo gráfico da geometria, o desenho que representa os 

modelos geométricos, além de ser uma das primeiras formas de acesso do 

indivíduo com a figura geométrica, é um dos veículos mais utilizados para se 

expressar sobre ela e expondo todas as concepções e formulando conjeturas. O 

desenho vai, portanto, ser o meio pelo qual o indivíduo codifica e decodifica as 

propriedades e relações pertinentes a um objeto geométrico. 

Na teoria de Duval (2001, 1998), a visualização é entendida como sendo 

um dos três processos cognitivos subjacentes na atividade de 

ensino/aprendizagem da geometria, os outros dois correspondem ao processo de 

construção e o de raciocínio.  

Cada um dos processos envolvidos possui funções epistemológicas 

específicas: a visualização abrangendo os aspectos de percepção em relação à 

representação dos modelos geométricos, a construção envolvendo técnicas que 

possibilitam a representação, e o raciocínio é a elaboração mental do uso de uma 
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lógica que permite demonstrar as ações pertinentes à obtenção do modelo 

matemático pela construção de uma figura. 

Ocorre que, como afirma Duval (ibidem), estes processos cognitivos podem 

ser realizados separadamente, porque a visualização não depende 

necessariamente do domínio de técnicas de construção ou dos raciocínios que 

norteiam estas técnicas. E a construção, por sua vez, pode ser resultado de um 

procedimento mecânico que não exprime as propriedades envolvidas.  

No entanto, como esses processos estão conectados e sua integração é 

necessária para desenvolver a competência em geometria, resultando que se 

precisa ter certa cautela, principalmente no que concerne à visualização. A 

justificativa disso é que esse processo de captar uma imagem, principalmente 

quando está apoiada em um desenho, pode ser enganosa, impossível ou não 

elucidar relações pertinentes à figura, o que pode vir a comprometer 

substancialmente os outros dois processos.  

Duval (1998) cita o exemplo 

apresentado na Fig. 2.3, em que o desenho 

pode dar margem a se entender que seja um 

paralelogramo, mas pode também ser 

entendido como um plano representado em 

perspectiva. Afirmando assim, que o raciocínio 

advindo de uma experiência visual é mais do 

que um suporte intuitivo, ele tem subjacente a 

característica de se fazer generalizações e validações. 

 Na visão de Fischbein (1993) esta descontinuidade ocorre porque a 

geometria lida com entidades mentais que, além de terem características 

 

Fig. 2.3: Desenho que pode 

ser interpretado como a 

representação de uma 

figura geométrica 

bidimensional ou 

tridimensional. 
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conceituais são constituídas de propriedades físicas, de modo que ao se imaginar 

um círculo, não se forma na mente apenas a idéia do modelo matemático do que 

seja um círculo, ele é formado por linhas, cores, dimensões etc.  

Por isso, Fischbein defende a tese que a condição para apreender um 

objeto geométrico é entendê-lo sob duas componentes: a conceitual e a figural. A 

primeira componente é concernente ao aspecto teórico subjacente ao objeto e a 

segunda, abrange a imagem mental ou modelo que é associado ao conceito, que 

envolve a visualização. Compatibilizar e harmonizar essas duas componentes 

torna-se então o cerne da questão.  

Todavia, argumenta Fischbein (1993), pelo fato dos modelos geométricos 

serem entes abstratos e a visualização que se faz sobre estes modelos se 

respalda numa materialização, certamente vão acontecer tensões em torno dessa 

dupla natureza. 

Percebe-se nas teorias de Van Hiele, Fischbein e Duval que a ênfase em 

torno da imagem de um objeto geométrico está associada à natureza da própria 

área de conhecimento, por favorecer o emprego de habilidades visuais no 

tratamento dos objetos geométricos. Isto porque o estudo sobre esses objetos 

acontece, via de regra, utilizando desenhos que os representam.  

Acontece que o desenho possui características de linguagem, pois se 

codificam e decodificam através dele idéias e conceitos, sendo necessário um 

domínio das regras e técnicas de um traçado, como, também, da axiomática que 

abrange as propriedades do objeto de estudo. Mas, como já foi posto 

anteriormente, uma outra variável da maior importância que está implícito em um 

desenho, consiste na habilidade natural do ser humano em reconhecer e 

diferenciar imagens.  
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 Desta maneira, pode-se dizer, que a ênfase sobre um objeto geométrico 

está na sua imagem, ou seja, no modelo que lhe representa. Segundo Almeida et 

al (2003), esta é uma das causas que faz com que as propriedades de um objeto 

geométrico não sejam devidamente incorporadas, a prova disto está na 

dificuldade e erros apresentados pelos alunos quando articulam relações entre 

figuras. Não sabem distinguir quais são as condições necessárias e as suficientes 

para se construir uma determinada figura ou para um problema apresentar 

solução. 

 Se numa figura geométrica não for devidamente desenvolvida a habilidade 

de perceber as transformações que esta pode sofrer com os respectivos limites, o 

entendimento sobre a figura ficará restrito a situações prototípicas e dissociadas 

dos conceitos envolvidos.  

Evidências sobre isso são postas na literatura, como o exemplo dos 

resultados apresentados por Gravina (1996), a qual identificou, numa pesquisa 

sobre novas perspectivas para o ensino da geometria, que os alunos apresentam 

soluções erradas em geometria devido à associação inadequada advinda de 

desenhos prototípicos. Afirmando, por exemplo, que os alunos, via de regra, 

assumem que o circuncentro de um triângulo encontra-se no interior deste 

porque, devido ao desenho que geralmente é apresentado, que é a de um 

triângulo escaleno com um dos lados na horizontal e com os ângulos todos 

agudos, a solução tem o ponto no interior do triângulo.  

A solução para tais problemas, segundo a autora, consiste em trabalhar 

com os alunos problemas que se apresentem sob as mais diversas situações, e 

para isso sugere o uso de softwares que são implementados segundo os 
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preceitos que permitem aos objetos representados serem movimentados, sem, 

contudo perderem as suas propriedades. 

 Quando a abordagem envolve a tridimensionalidade o problema também 

ocorre, segundo Almeida e Carvalho (2002) porque a formação do conceito vai ter 

para influência a referência com o mundo real, as ações vão estar subordinadas 

diretamente às imagens em perspectiva que são captadas pela visão humana.  

Como exemplo as autoras citam erros apresentados por alunos quando se 

iniciam no estudo das representações ortogonais de modelos geométricos; a 

grande maioria tende a mesclar representações perspectivas com aquelas obtidas 

por projeções ortogonais.  

Para tratar desses erros é sugerido pelas autoras trabalhar com imagens 

múltiplas do objeto com softwares de modelagem em três dimensões, de modo a 

fornecer desenhos do mesmo objeto em diferentes pontos de vista e sob 

animação para que os alunos observem as transformações que ocorrem. 

 Outros pesquisadores, tais como Nasser e Sant’Anna (2004), Nasser 

(1990), Rodrigues, Braviano e Rodrigues (2003), Câmara dos Santos (2001), 

Silva (2000), também apontam, a exemplo dos trabalhos que foram ilustrados 

acima, como estratégia que venha a facilitar a formação de conceitos geométricos 

o uso de recursos que possibilitem a manipulação dos objetos geométricos, o 

objetivo final dessas propostas consiste, de modo sintético, em se fazer a 

distinção entre desenho e figura.  

A necessidade de se evidenciar esta distinção tem sido colocada em 

diversas pesquisas em virtude de ser apontada como uma das principais 

dificuldades do ensino da geometria a representação de um modelo, porque o 

desenho deste torna-se o foco de interesse e não o estudo da forma que é a 
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representação da figura geométrica (BELLEMAIN, 2001). Esta posição não se 

refere exclusivamente à ação de construir um objeto considerando apenas a 

configuração deste, mas, também, e talvez principalmente, como esse objeto é 

incorporado no sistema cognitivo do indivíduo. 

 Um outro exemplo que é muito divulgado na 

literatura que trata do caso clássico de identificação 

de um quadrado apoiado por um vértice como 

sendo o modelo de um losango, ocasionada pela 

associação da maneira como um quadrado e um 

losango são geralmente apresentados aos 

estudantes. (Fig. 2.4).  

Isto ocorre, segundo Crowley (1994), 

provavelmente, porque durante o desenvolvimento do pensamento geométrico 

limitou-se ao nível restrito à visualização, em que as figuras eram reconhecidas 

por características visuais predominantes. Os estudantes não evoluíram para os 

níveis subseqüentes identificados por Van Hiele (1986) que ampliam as 

observações. Esses outros níveis consistem em: um estágio de análise em que se 

identifica o que vêm a diferenciar as duas figuras; que evolui para as deduções, 

que possibilita apreender o que faz uma figura se transformar em outra; chegando 

para o nível das demonstrações a que estão passíveis, e, por fim, atingindo o 

nível que habilita para um estudo envolvendo outras axiomáticas. 

 No entanto, mesmo quando o indivíduo atinge níveis mais complexos no 

raciocínio geométrico, é fato que o desenho que representa a figura geométrica 

ou os elementos que a constituem vão sobremaneira influenciar nas ações sobre 

aquele objeto. A influência ocorre na identificação das características pertinentes 

 

Fig. 2.4: Desenho de um 

quadrado numa posição 

em que geralmente é 

reconhecido como um 

losango. 
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ao objeto e, também, nas relações e associações que podem ser feitas sobre 

este.  

 Por isto, alguns autores tomam a precaução de nos enunciados dos 

problemas não fornecer um desenho, para que o indivíduo não fique preso a uma 

situação específica. Mas, mesmo sob essas condições, o indivíduo, ao posicionar 

os dados no papel, inevitavelmente, particulariza a situação. E esta 

particularização pode ser em nível consciente ou inconsciente, ou seja, pode ter 

sido gerada por evocar apenas algum caso específico já conhecido. 

 De acordo com Fischbein (1993), o fato da componente figural ter a 

característica de ser a representação da imagem mental que se constrói sobre um 

objeto, e este objeto fazer parte de uma classe, onde as diferenças dentro desta 

classe acontecem por transformações e manipulações dos objetos, como 

mudanças de posição ou dimensão, é necessário identificar os invariantes que 

caracterizam esse objeto como sendo de uma determinada classe.  

 Não considerar tais invariantes, segundo o autor, vai implicar numa 

imagem mental do modelo associado a uma posição. Este modelo, quando 

concretizado, se traduz em um desenho, que é colocado por diversos 

pesquisadores, corroborando com a teoria, como algo que aprisiona o sujeito a 

uma situação específica ou particular (GRAVINA, 1996; BELLEMAIN, 2001; 

CÂMARA DOS SANTOS, 2001), que podem ser vistas como promotoras de 

dificuldades ou obstáculos em relação à compreensão das propriedades inerentes 

a uma figura geométrica.  

Esta associação do desenho de um modelo à figura geométrica deste e o 

poder que a concretização desse modelo incorpora junto aos sujeitos, afirma 

Gravina (1996), faz com que, na maioria das vezes, o entendimento do objeto 
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geométrico se restrinja à representação do modelo e não das propriedades deste, 

de modo a confundir características físicas com propriedades.  

 Em face disto é que Van Hiele, Duval e Fischbein enfatizam tanto a 

necessidade de contemplar o fator visual no estudo da geometria. Em suas 

teorias ressaltam sobremaneira a importância da interação da imagem com os 

outros fatores envolvidos. 

 

 

2.4 O desenho na construção de conceitos em geometria 

 Algo que deve ser levado em consideração no processo de aquisição de 

conceitos é a forma como o aprendiz representa o mundo e quais ferramentas ele 

dispõe para fazer essa representação, pois é através deste processo que o 

indivíduo vai construir o seu conhecimento. 

 Para Vergnaud (1990, 1996a, 1996b), devido a esta subjetividade que 

envolve a representação do mundo por parte do indivíduo para se construir um 

conceito, este não pode ser reduzido a uma definição. E para o conceito adquirir 

sentido, junto ao indivíduo, ele tem de estar associado a situações que deram 

sentido as experiências vivenciadas, isto é, as diferentes tarefas, de ordem prática 

ou teórica, em que o indivíduo aplicou certos conhecimentos para obter um 

resultado. 

Em função deste relacionamento, Vergnaud (1990) propõe que é preciso 

considerar, simultaneamente, que a construção de um conceito envolve as 

situações em que este conceito se faz presente, os invariantes operatórios que 

individualizam o conceito e as diferentes formas pela qual este conceito pode se 

fazer representar. 
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Propõe então que um conceito se compõe por meio de situações (S), pelos 

invariantes (I); e pelas representações (R). Este conjunto, constituído destes três 

fatores, é que possibilita a formação do conceito – C=(S,I,R). De modo que, as 

situações correspondem à referência que o indivíduo tem sobre aquele conteúdo 

e os invariantes e as representações correspondem, respectivamente, aos 

significados e significantes do conceito, ou seja, o que é inerente ao objeto e 

como eles podem se apresentar. 

 O acúmulo dessas experiências é que vai se constituir no corpo do 

conhecimento do indivíduo. Desta forma, Vergnaud (1990, 1996a, 1996b) parte do 

princípio que grande parte dos nossos conhecimentos são competências8 que vão 

sendo adquiridas pela comunhão entre os conceitos explícitos e conhecimentos 

implícitos, e que existem obstáculos9 provenientes dessas competências que 

interferem no ensino e na aprendizagem.  

Este autor com base em Piaget, que toma como premissa que a ação do 

sujeito é determinante à construção do conhecimento, propõe como forma de 

acessar essas ‘competências’, inicialmente, entender que o conhecimento está 

organizado, no indivíduo, em ‘campos conceituais’.  

 Na teoria, o termo ‘campo conceitual’ é entendido como um conjunto de 

situações, que se constituem por tarefas e que, por sua vez, envolve uma 

combinação de fatores pertinentes àquela situação, como, por exemplo, 

conceitos, problemas, relações, conteúdos etc., conectados entre si, cuja 

natureza e dificuldades são necessárias de conhecer. 

                                                
8 Competência entendida como a capacidade que o sujeito dispõe para enfrentar e resolver um 
determinado problema. 
9 Obstáculo é adotado no sentido proposto por Bachelard em 1938, que defende a tese de que na 
construção do conhecimento por parte do sujeito, a experiência desse sujeito é colocada na frente 
e por cima da crítica, resultando que certos conhecimentos que o sujeito possui vão de encontro a 
novos conhecimentos (BACHELARD, 1999). 
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 O argumento utilizado por este autor para justificar a adoção da idéia de 

campo conceitual se dá pelo fato de que os conceitos que lhes são pertinentes 

não são exclusivos de certas situações, como, também, a uma situação estão 

associados diferentes conceitos. Esta característica dinâmica e heterogênea em 

torno do que se constitui um campo conceitual é que vai resultar na competência 

do indivíduo para proceder às relações necessárias que vão auxiliar na resolução 

de problemas ou construção de novos conhecimentos. 

 Desta forma, a competência necessária e exigida quando o indivíduo se 

defronta com uma situação de construção geométrica é deste saber como 

associar o conhecimento já existente, em torno do campo conceitual envolvido, ao 

problema que se apresenta. 

 Via de regra, o procedimento consiste em se fazer uma análise a priori 

sobre os dados envolvidos e o resultado que se pretende obter. Esta análise é 

subsidiada pelos conhecimentos anteriormente adquiridos e que, por sua vez, vão 

orientar a organização dos esquemas que são acionados no intuito de resolver o 

problema proposto. Esses esquemas, segundo Vergnaud (1990, 1996a, 1996b) 

consistem na organização dos invariantes, ou seja, aquilo que não muda de 

comportamento para uma determinada classe de situação. 

 Ocorre que na codificação e decodificação de um desenho exige-se por 

parte do indivíduo, entre outros fatores, uma competência em entender as 

transformações que sofrem um modelo durante o seu processo de representação, 

por conta de que a concretização de um objeto geométrico envolve não só um 

sistema constituído de regras e de uma axiomática, mas também, de técnicas e 

da percepção da forma. Por exemplo, no desenho ilustrado na Fig. 2.5, a sua 

interpretação pode ser prejudicada por limitações no campo conceitual ou, ainda, 
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devido a restrições nos níveis de experiências visuais conhecidas pelo sujeito, o 

qual pode não ter desenvolvido competência para leituras de desenhos 

tridimensionais, onde o desenho pode representar, para alguns, uma escada vista 

de cima ou por baixo ou um conjunto de linhas agrupadas. 

 

 

Fig. 2.5: Desenho que pode levar à percepção de um conjunto de 

linhas ou uma escada vista de cima ou por baixo. 

 

 Como afirma Vergnaud (ibidem), os elementos cognitivos que permeiam ou 

que permitem à ação do sujeito ser operatória em um esquema são, na realidade, 

os invariantes operatórios. O que rege esses invariantes são os conhecimentos 

implícitos que podem se apresentar sob a forma de um teorema-em-ação, que é 

uma proposição considerada como verdadeira, ou um conhecimento-em-ação, 

que é uma categoria de pensamento considerada como pertinente.  

Dependendo da classe de situação, essas ações do sujeito podem ser 

geradas por condutas automatizadas que se fazem representar pelo acionamento 

de um único esquema ou por um desencadeamento sucessivo de diversos 

esquemas, que podem entrar em competição. 

 São consideradas condutas do tipo automatizadas aquelas em que o 

indivíduo dispõe de competências para o imediato processo de resolução do 
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problema. Nas construções geométricas, pode ser exemplificada pela situação em 

que se tem de construir um triângulo eqüilátero sendo dada a medida do seu lado; 

é um procedimento em que a estratégia adotada não carece de relações mais 

complexas entre conceitos. O domínio de conceitos básicos, possibilita o 

acionamento de um esquema que permite resolver o problema. 

No entanto, se o problema de construção do triângulo eqüilátero for 

proposto de modo a atender condições que precisam da articulação de vários 

conceitos, pode acontecer do indivíduo não possuir as competências necessárias 

para acionar de forma imediata um único esquema, exigindo que se proceda a 

uma reflexão, de modo a combinar, descombinar e acomodar diferentes 

esquemas. 

Pelo exposto, fica evidente que é nos esquemas acionados em que se 

pode ter acesso aos conhecimentos do indivíduo. Tomando-se por base o mapa 

conceitual montado por Moreira (2002) sobre as relações entre os conceitos-

chave da teoria de Vergnaud, pode-se desenhar um outro mapa (Fig. 2.6) que 

evidencia o esquema como o elo entre a teoria e a prática, ou seja, entre o 

conhecimento e a ação, que resulta na estratégia de resolução de um problema. 

A ação, por sua vez,  vai se fazer presente por meio de uma 

representação. Assim, segundo Maia (2000), a identificação das representações 

subjacentes às ações pode ser um caminho, no ponto de vista didático, do 

entendimento em torno das dúvidas, dos erros e dos acertos dos indivíduos em 

situação de aprendizagem.  
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Fig. 2.6: Mapa conceitual construído por Moreira (2002) da teoria 

dos campos conceituais de Vergnaud. 

 

 Considerando que essas representações refletem a interação entre o 

indivíduo e o seu meio, é indispensável num processo de ensino/aprendizagem 
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que se proceda a uma reflexão sobre as influências advindas do contexto em que 

o indivíduo está inserido. 

 Sobre isso, Brousseau (1990, 1998) afirma que numa situação de 

aprendizagem, o contexto é o lugar de funcionamento e de referência, implícita ou 

explícita, do conhecimento que está sendo ministrado. Concluindo, portanto, que 

este conhecimento se torna um objeto cultural e epistemológico de ensino. 

 Permeando esse contexto ou meio, numa situação de aprendizagem, está 

o ‘contrato didático’, que para Brousseau (1990) consiste num conjunto de regras, 

algumas explícitas e outras implícitas, que determinam, em grande parte, as 

ações que devem acontecer em uma dada situação, entre os membros do grupo 

onde o contrato foi estabelecido. Percebem-se essa influência, nos resultados 

diferenciados apresentados pelos sujeitos, dependendo da orientação recebida 

por diferentes professores. 

 Assim, erros ou interpretações equivocadas pelos indivíduos, em torno dos 

conteúdos que são ministrados, podem refletir uma má interpretação em torno de 

um contrato estabelecido entre o professor e o(s) alunos(s), ou este ter sido mal 

colocado. 

Isto porque, o contrato didático reflete a estratégia de ensino que se está 

adotando. E as escolhas pedagógicas que são ditadas têm subjacentes 

justificativas que são plausíveis para o professor em um determinado contexto, 

mas não necessariamente fazem sentido para o aluno no contexto em que este 

se encontra. 

Um exemplo que pode ser citado na geometria gráfica, diz respeito à 

ênfase que se dá para o desenho que representa determinadas figuras 

geométricas. O triângulo, por exemplo, na maioria das vezes é apresentado com 
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um de seus lados numa horizontal que assume o papel de base deste. Essa 

forma sistemática de desenhar o triângulo, é adotada na maioria das vezes por 

questões de apresentar esteticamente a figura geométrica, mas resulta na 

dificuldade dos alunos em levar para os outros lados do triângulo as 

considerações que foram feitas para aquele que ficou em evidência. 

 Neste sentido, é pertinente, neste estudo, observar, dentre as ações dos 

sujeitos pesquisados, indícios que indiquem que os erros cometidos são 

conseqüência de uma ruptura do contrato didático. A importância desse enfoque é 

que se podem identificar evidências do não relacionamento entre significados e 

significantes, pela dificuldade de adaptação de um contrato para outro.  

Henry (1991) cita como exemplo desta ruptura entre contratos, o aluno em 

uma determinada série de ensino, ser direcionado a fazer uma validação 

utilizando os instrumentos de desenho e num outro momento, ser exigido que o 

aluno trabalhes com hipóteses que venham a possibilitar uma justificativa da 

validação em tela. Essa quebra no contrato, muitas vezes, é o que leva os alunos 

a terem dificuldades, pois não conseguem se adaptar à ruptura.  

 

 

2.5 Conclusão do capítulo 2 

Nas considerações feitas sobre os aspectos pertinentes a visualização 

constatou-se a necessidade de verificar, nas ações dos indivíduos quando se 

encontra em situação de resolução de problemas de construções geométricas, o 

papel que o desenho assume nas estratégias e nos conhecimentos que são 

acionados.  
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Pois, conforme as teorias de Van Hiele, Fischbein e Duval, a apresentação 

dos dados de um problema, o desenho que é posto, como também, a imagem 

que se constrói na mente, vai influenciar nas ações do sujeito. Esta influência 

ocorre porque sobre a representação concreta ou mental vai incidir na percepção 

e no domínio conceitual do modelo a ser construído. Para Duval (2001) abordar 

as dificuldades da aprendizagem na matemática implica necessariamente enfocar 

as representações, identificando-se nessas representações os sistemas 

cognitivos que são requeridos e mobilizados, e a forma como esses sistemas se 

desenvolvem. 

Com base neste pressuposto, na formulação das atividades, será levada 

em conta para a análise das ações a configuração dos dados fornecidos no 

problema e, também, como as respostas ficaram posicionadas. O objetivo é de 

identificar configurações de desenhos que interferem no raciocínio e, 

conseqüentemente, nos esquemas que são acionados. 

Em relação aos esquemas que são acionados na resolução de problemas, 

como na hipótese levantada nesta pesquisa considera que as estratégias que são 

adotadas pelos indivíduos nas construções geométricas não utilizam os princípios 

à obtenção de lugares geométricos e considerando o que postula Vergnaud, que 

os invariantes e as representações estão associados à situação em que um 

conceito é construído, o encaminhamento que se pretende adotar, é o de verificar 

nas situações propostas, como ocorre o relacionamento entre significados e 

significantes, nos esquemas que são acionados. 

Isto porque, verificando como ocorre o relacionamento entre significados e 

significantes pode-se observar se as construções fundamentam-se em traçados 
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de lugares geométricos ou se é resultado de escolhas que privilegiam certos 

invariantes ou representações. 

Levantando os erros e incongruências nos procedimentos adotados pelos 

sujeitos, definem-se padrões que vão dar as circunstâncias que favorecem para 

que o sujeito apresente dificuldades de resolver problemas de construções 

geométricas. 
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CAPÍTULO 3 
 

CONSTRUÇÃO GEOMÉTRICA COMO RESULTADO DE 

TRAÇADOS DE LUGARES GEOMÉTRICOS 

 

 

 Este capítulo versa sobre o processo de uma construção geométrica, 

delimitando-se as condições e parâmetros que são necessários, bem como, as 

implicações com a escolha das ferramentas que se empregam para fazer os 

traçados. 

 Tomamos por base que toda figura geométrica incorpora um conjunto de 

propriedades que a individualiza. Cada conjunto de propriedades, por sua vez, é 

um conjunto, em que todos os elementos desse conjunto gozam da mesma 

propriedade, que chamamos de ‘lugar geométrico’. Com essa linha de raciocínio, 

pretendemos demonstrar a importância de se articular a noção de lugar 

geométrico no estudo das construções geométricas e corroborando a justificativa 

da necessidade e importância de pesquisar o fenômeno sob essa ótica. 

 

3.1 O fazer numa construção geométrica 

Nesta seção são abordadas as questões pertinentes à ação de construir a 

figura de um modelo geométrico. Como o objetivo nessa pesquisa é o de 

identificar as dificuldades que interferem no raciocínio geométrico, que resultam 

no não relacionamento dos lugares geométricos que compõem uma figura 

geométrica e o desenho que a representa, inicialmente são levantadas as 
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considerações sobre as origens do fazer geométrico e o que consiste o processo 

de fazer uma construção geométrica. 

Em seguida, faz-se uma discussão sobre as construções geométricas, 

identificando-as como resultante da formulação de uma proposição, a qual admite 

diferentes maneiras de se abordar, o que, conseqüentemente, implica em 

diferentes formas de construir, mas que são subordinadas às condições iniciais e 

às próprias propriedades da figura.  

Com essa abordagem enfatiza-se a relação entre os elementos de uma 

figura e as propriedades desses elementos, introduzindo-se a noção de lugar 

geométrico como um conjunto de elementos que gozam de determinada 

propriedade, e que toda construção geométrica é dependente desse 

entendimento. 

 

 

3.2 A gênese e o desenvolvimento das construções geométricas 

 A geometria é a parte da matemática que se preocupa com o estudo das 

representações e relações existentes entre os elementos de um modelo 

matemático, quando este modelo se traduz em formas que sintetizam esquemas 

inspirados na natureza. Esta definição é baseada na documentação escrita 

existente, que parte da premissa que a sua origem aconteceu no Egito10 para 

resolver problemas práticos de fazer medidas de terras após as inundações do 

Nilo ou no prazer sacerdotal e ritual em trabalhar com a geometria; essas teorias 

foram formuladas por Heródoto e Aristóteles respectivamente (BOYER,1974). 

                                                
10

 Segundo Boyer (1974) é arriscado fixar a origem da geometria no Egito, posto que os desenhos 
do homem neolítico apresentam evidências com relações espaciais, que mostram percepção de 
formas geométricas. Mas que por falta de uma documentação não se tem como acompanhar o 
desenvolvimento das idéias que foram articuladas pelo homem da pré-história. 
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 Coube, no entanto, aos gregos o papel de mudar a concepção de uma 

geometria dotada exclusivamente de formulações baseadas em conjecturas, para 

uma geometria apoiada em um raciocínio dedutivo. Com os egípcios, o que se 

tinha era uma coleção de regras práticas, baseadas em experiências e 

observações, onde resultados aproximados eram suficientes para atender o 

objetivo; com os gregos surge a necessidade da demonstração das regras 

formuladas. 

 Surge, assim, a sistematização da geometria. Iniciada por Tales e atingindo 

um ponto culminante com Euclides11, quando este compilou as experiências e 

descobertas de seus antecessores e sintetizou todo o conhecimento construído 

até então na área, apresentando uma série de axiomas ou postulados, a partir 

dos quais foram formuladas proposições.  

O grande mérito dado a Euclides foi de ter conseguido utilizar poucos 

postulados para deduzir toda uma série de proposições. Nasce, dessa forma, o 

método axiomático, no qual se parte de algumas afirmações tidas como 

verdadeiras e das regras de raciocínio demonstram-se outras formulações. 

 Os procedimentos para estudar e solucionar os problemas de geometria na 

antiguidade consistiam em construções geométricas as quais utilizavam, para 

ferramentas, uma régua sem graduação e um compasso que traçava 

circunferências de centro e raio conhecidos. Estas regras estabelecidas tinham 

como conseqüência que para se construir um objeto geométrico o procedimento 

consistia em sucessivas intersecções entre retas e circunferências conhecidas.  

 Devido às limitações impostas por essas ferramentas surgem os célebres 

problemas de construções geométricas, impossíveis de serem resolvidos: a 
                                                
11

 A obra de Euclides, conhecida como os ‘Elementos de Euclides’, consiste em 13 livros ou 
capítulos, que versam sobre os entes fundamentais: ponto, reta e plano. A obra foi publicada por 
volta de 300 a. C., contemplando a aritmética, a geometria e a álgebra. 
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trisecção do ângulo, a quadratura do círculo e a duplicação do cubo. A limitação 

imposta aos instrumentos advinha da concepção filosófica de que assim não 

haveria interferência de nenhum elemento que viesse promover a solução do 

problema sob condições passíveis de questionamento por utilizar outro objeto que 

não a inteligência pura. 

 Para remediar a impossibilidade de fazer certas construções, surgem 

alguns procedimentos para resolver o problema, que foram chamados de 

mecânicos por utilizarem, por exemplo, retas graduadas ou curvas em que se 

conheciam alguns pontos desta. Uma dessas construções, dita de mecânica, é a 

solução apresentada por Arquimedes para triseccionar um ângulo arbitrário, 

ilustrado na Fig. 3.1.  

 

 

 

 

Fig. 3.1: Procedimento e justificativa da construção utilizada por 

Arquimedes para triseccionar um ângulo arbitrário. 

 

A construção é baseada na possibilidade de se ajustar uma régua que tem 

uma graduação igual ao do raio da circunferência que delimita o ângulo. Ao 

ajustar a régua se obtém um ângulo formado entre esta e o prolongamento de um 

dos lados do ângulo equivalente a 1/3 do ângulo dado; a justificativa para tal 

procedimento é baseada na relação entre os ângulos e arcos de uma 

circunferência. 
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 Existem outros procedimentos que podem ser adotados na trisecção de um 

ângulo, inclusive utilizando material concreto como no caso de dobraduras de 

papel. A ilustração do procedimento da trisecção por meio de dobradura á 

mostrado no diagrama da Fig. 3.2. A construção se justifica pela relação de 

congruência de triângulos que são formados durante o processo de dobradura. 

 

 

Fig. 3.2: Diagrama para obtenção da trisecção de um ângulo por meio 

de dobradura de papel.  

 

 Com o advento da informática, os programas gráficos disponibilizaram 

ferramentas que substituem os tradicionais instrumentos de desenho. As 

ferramentas são acionadas através de comandos ou ícones, os quais possibilitam 

traçados de retas, circunferências, cônicas etc, tomando por base alguns 

parâmetros dados inicialmente. Estes parâmetros iniciais variam de conformidade 

com a concepção ou implementação do software.  

Em alguns softwares é possível já se ter disponibilizado determinadas 

construções de figuras que com os tradicionais instrumentos de desenho 

envolveriam uma série de passos e procedimentos baseados em diversos 

conceitos como, por exemplo, a construção de um polígono regular estrelado (Fig. 

3.3) ou de um toro (Fig. 3.4). 
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Fig. 3.3: Desenho de um 

polígono regular estrelado de 

treze pontas utilizando o Cabri 

Geometry II Plus, obtido pelo 

comando de polígono regular, 

pela determinação da 

circunferência que o 

circunscreve e pela escolha do 

número de vértices 

disponibilizado. 

Fig. 3.4: Desenho de um toro em 

perspectiva feito no AutoCAD, 

em que os dados inseridos 

consistiram na posição do 

centro, na determinação dos 

raios do toro e do tubo e do 

número de linhas para formar a 

malha empregada na 

representação do objeto. 

 

 Todavia, não importa a ferramenta utilizada, toda construção geométrica 

tem que ter por base algum argumento que a justifique (CARVALHO, 1986; 

CHAPUT, 1964). No caso dos softwares que disponibilizam objetos com 

construções simplificadas, como as apresentadas nas Fig. 3.3 e 3.4, existem 

subjacentes algoritmos que tornam viável esse procedimento. Os algoritmos ou 

procedimentos empregados nas construções dessas figuras geométricas, em 

qualquer que seja a mídia, traduzem ou empregam proposições geométricas.  
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3.3 Resolução das proposições geométricas 

De modo geral, a formulação de uma proposição geométrica pode se 

apresentar sob duas formas: (i) um teorema, quando expressa uma relação que é 

demonstrada a partir de uma axiomática; (ii) ou um problema, quando se toma por 

base axiomas e teoremas para se chegar a um método que resulte na solução 

deste (PETERSEN, 1963). 

 A construção geométrica de uma proposição resulta numa figura 

geométrica que se apresenta por meio de um desenho, e esta figura contém 

todas as propriedades inerentes a este modelo. O processo de construção desta 

figura pode enveredar por caminhos diferentes, em função dos dados iniciais, da 

disposição destes, das escolhas dos conceitos utilizados e da mídia ou 

ferramenta utilizada no traçado. 

 Todavia, existe uma relação intrínseca entre o processo de construção e as 

propriedades inerentes ao modelo matemático. Isto porque todo elemento do 

modelo desempenha junto a este uma função, de modo que o individualiza e, ao 

mesmo tempo, o relaciona com os outros elementos. Pode-se dizer que o 

conjunto dos elementos de uma figura entrelaça-se entre si dando forma à própria 

figura. 

 Desta maneira, para que possamos resolver uma proposição geométrica, 

seja esta apresentada por meio de um teorema ou de um problema, é essencial 

que se considere inicialmente as relações entre os dados conhecidos. Pois estes 

podem ser compatíveis ou não, resultando, no caso de um problema, poder ou 

não apresentar solução; e mesmo aqueles problemas que apresentam solução, 

esta pode ser única ou não. A implicação disto é a necessidade de averiguar os 
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limites entre tornar o problema possível de ser resolvido e a contemporização 

entre os dados, de modo a apresentar nenhuma, uma, duas ou mais soluções. 

 A averiguação desses limites consiste em identificar pontos singulares, os 

quais acrescentam a si propriedades especiais junto ao conjunto em que está 

inserido, de modo a individualizá-lo junto aos outros elementos. Um exemplo 

disso pode ser ilustrado na construção de um triângulo em que se conhece o lado 

(AB), o lado (AC) e a altura referente ao vértice (C) (Fig. 3.5). 

 

A B

C C'

altura

 

A B

altura

C

 

A B

altura

 

Fig. 3.5: Os desenhos representam situações em que se tem, a 

partir dos dados iniciais, a obtenção de duas, uma e nenhuma 

solução no traçado do triângulo. 

 

 Variando a medida do lado (AC) observa-se que o problema pode 

apresentar duas, uma ou nenhuma solução, constatando-se que a posição de 

tangência da circunferência determina o limite de existência do triângulo. Tem-se, 

ainda, que na posição limite a própria figura geométrica assume uma situação 

particular em relação às outras soluções, individualizando-a. No caso, o triângulo 

se tornou retângulo. 

 Em relação aos diferentes conceitos que podem ser empregados no 

desenvolvimento de um raciocínio na resolução de uma proposição geométrica o 

que ocorre é um encadeamento de propriedades que é gerado a partir de certa 

premissa ou da evidência de algum elemento.  
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Por exemplo, na construção de um triângulo isósceles, em que se conhece 

o ângulo do vértice formado pelos lados iguais e o lado oposto a este ângulo, este 

pode ser resolvido tomando-se por base o ângulo ou o lado. Na primeira situação 

o raciocínio se baseia no princípio de simetria da figura (Fig. 3.6) e na segunda 

situação é levada em conta a relação de um ângulo com os lados que o define 

apoiado em um determinado segmento (Fig. 3.7). 

A

C

B  B C

A

 

Fig. 3.6: Traçado da construção 

do triângulo tomando por base 

o conceito de simetria da figura. 

Fig. 3.7: Traçado da 

construção do triângulo 

tomando por base a relação 

entre o ângulo e um 

segmento. 

 

 A determinação de um conceito inicial a ser utilizado na resolução de um 

problema não encerra obrigatoriamente as escolhas. Isto porque outros conceitos 

vão sendo necessários para se dar prosseguimentos à resolução do problema e 

com isso são gerados diferentes procedimentos em função das escolhas feitas. 

Na Fig. 3.6 o lado conhecido foi ajustado ao ângulo por um movimento de 

translação, onde os extremos do lado descreveram retas paralelas à bissetriz do 

ângulo. Poder-se-ia ter feito o ajuste tomando um dos lados do ângulo como 

referência. Com isso, o lado do triângulo se apoiaria no lado do ângulo e a 

translação teria para vetor uma direção paralela ao lado do ângulo (Fig. 3.8). 
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A

C

B
 

Fig. 3.8: Traçado da construção do triângulo tomando por base o 

conceito de simetria, mas ajustando o lado dado relacionando-o com 

um dos lados do ângulo. 

 

 Outros princípios ou conceitos poderiam ser empregados para se construir 

o mesmo triângulo. Na verdade, o que ocorre é que se está envolvendo diferentes 

propriedades. Propriedades estas que são referentes à própria figura ou a 

postulados empregados. 

 O uso de uma determinada mídia ou ferramenta na resolução de uma 

proposição também implica em se tomar ou aplicar diferentes procedimentos e/ou 

propriedades. A obtenção de uma elipse, por exemplo, por meio de dobraduras de 

papel, pode ser feita empregando a propriedade de que os pontos simétricos de 

um foco em relação as tangentes situam-se sobre a circunferência do círculo 

diretor do outro foco (Fig. 3.9).  

Dessa forma, a obtenção da forma elíptica é condicionada a se ter 

inicialmente um papel de formato circular, onde se efetuam sucessivas dobras, 

em que se ajusta a circunferência, tomada como sendo um dos círculos diretores, 

sobre um ponto determinado como foco. A curva fica definida pelo conjunto de 

tangentes. 
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Fig. 3.9: Construção de uma elipse por meio de dobraduras de 

papel. 

 

 Construir uma elipse conhecendo um círculo diretor e o foco utilizando os 

tradicionais instrumentos de desenho, teria como forma de resolução mais 

normalmente empregada à obtenção de pontos eqüidistantes da circunferência e 

do foco (Fig. 3.10).  

 

 

Fig. 3.10: Construção de uma elipse conhecendo um foco e o círculo 

diretor do outro foco, utilizando o procedimento normalmente 

empregado quando se trabalha com os tradicionais instrumentos de 

desenho. 
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 Quando o instrumental é um software, o procedimento adotado para 

resolver fica diretamente relacionado aos recursos disponíveis. Com o AutoCAD, 

o procedimento seria similar ao dos instrumentos de desenho (Fig. 3.11). Sendo 

que, em virtude de existir o comando que traça uma elipse conhecendo um dos 

eixos e um ponto qualquer, o processo seria simplificado no sentido de se obter o 

traçado da curva pela determinação da posição de um ponto e dos vértices do 

eixo maior.  

Para isso seria necessário que o sujeito soubesse de antemão a relação de 

posição dos vértices com o círculo diretor dado, ou seja, que estariam nos pontos 

médios entre a menor e a maior distância do ponto dado para a circunferência. 

 

 

Fig. 3.11: Traçado de uma elipse conhecendo um foco e o círculo 

diretor do outro foco, utilizando o AutoCAD. 
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 No caso de se utilizar um software como o Tabulæ, a construção da elipse, 

tendo para dados um foco e o círculo diretor do outro foco, é mais facilmente 

obtida empregando a ferramenta ‘lugar geométrico’. Para tal, encontra-se um 

ponto da curva tomando por base a propriedade de eqüidistância, mas 

considerando a relação do simétrico do foco e o alinhamento deste ponto 

simétrico com o outro foco e o ponto da curva, e em seguida aciona a ferramenta 

‘lugar geométrico’ para obter o traçado da curva (Fig. 3.12).  

 

 

Fig. 3.12: Traçado de uma elipse utilizando o Tabulæ, tendo para 

dados um foco e o círculo diretor do outro foco. 

 

 A forma como essas diferentes ferramentas são implementadas nas 

construções geométricas está relacionada às regras fixadas para o seu uso. 

Atualmente, é muito comum nas construções geométricas com papel e lápis 
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utilizar uma régua graduada, o que facilita em muito certos traçados. No entanto, 

essas limitações têm uma função primordial no desenvolvimento de um raciocínio 

ou pensamento geométrico, uma vez que se faz necessário elaborar estratégias 

que possibilitem atingir o objetivo sem utilizar artifícios outros do que aqueles 

disponíveis pelas regras, e isso ocorre por meio da articulação entre os 

postulados.  

 Dessa forma, problemas como a da construção de um segmento 

congruente com um outro dado e conhecendo um ponto para extremidade do 

segmento a ser construído (Fig. 3.13), assume a característica de uma situação 

problematizadora ao se exigir que seja resolvido com as ferramentas e regras 

ditas euclidianas, ou seja, régua sem graduação, compasso que traça 

circunferências de raio e centro conhecidos e que todos os elementos seriam 

obtidos por meio de intersecções entre retas e circunferências conhecidas. 

 

A B

C

D

E

F  

Fig. 3.13: Construção de segmentos congruentes utilizando as regras 

impostas por Euclides para os instrumentos e obtenção de 

elementos. O traçado apresentado consiste em dado o segmento 

(AB), construir a partir de (C) um segmento congruente ao dado. 
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 Mudando essas regras, no sentido de apenas utilizar o compasso ou a 

régua, também é possível resolver os mesmos problemas com as ferramentas 

ditas euclidianas, ou sejam, a régua não graduada e o compasso que apenas 

constroem circunferências de raio e centro conhecidos.  

Estudos nessa linha, sobre a possibilidade de se fazer todas as 

construções geométricas utilizando apenas o compasso ou a régua foram 

inicialmente apresentados por pesquisadores como Georg Mohr, Lorenzo 

Mascheroni12 e Jacob Steiner (WAGNER, 1993; LEBESGUE, 1950). A mudança 

nas regras traz aos problemas novos caminhos ou formas de pensar, exigindo 

outras articulações entre as proposições no sistema axiomático de Euclides.  

 Na Fig. 3.14 tem-se a ilustração de um problema que consiste em construir 

por um ponto (C) dado, uma perpendicular a uma reta definida por dois de seus 

pontos (AB). A solução do problema é obtida empregando-se as relações de 

simetria. Com isso é definida a posição do ponto (D) que juntamente com (C) 

define a reta procurada.  

Para ilustrar uma construção apenas com a régua, é apresentado na Fig. 

3.15 o problema do traçado de uma reta paralela a uma outra a partir de um ponto 

dado. Para proceder essa construção, conforme foi demonstrado por Steiner em 

1833, é necessário que se tenha uma circunferência com centro e raio fixo no 

plano do desenho. Em seguida, utilizando-se relações projetivas, a reta paralela é 

determinada. 

                                                
12

 A prova da possibilidade de construção apenas com o compasso foi provada por Mascheroni em 
1797, ficando este, durante muito tempo, com a primazia da demonstração; no entanto, mais de 
um século depois foi encontrado um documento contendo a demonstração da possibilidade de se 
fazer as construções apenas com o compasso feita por Mohr, datado de 1672 (WAGNER, 1993). 
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Fig. 3.14: Construção de retas perpendiculares com uso exclusivo do 

compasso, sendo as retas definidas por ponto. 
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Fig. 3.15: Construção de retas paralelas utilizando apenas uma reta 

sem graduação como instrumento. 

 

 

3.4 A relação entre lugar geométrico e construções geométricas 

Nesta seção, nosso objetivo é de mostrar como se processa uma 

construção geométrica por meio de traçados de ‘lugares geométricos’, que são as 
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propriedades empregadas para obter o objeto geométrico ou resolver um 

problema a partir de certos dados que são fornecidos.  

Neste sentido, procedemos a uma caracterização sobre a noção de ‘lugar 

geométrico’, como este pode se transformar e as singularidades que admitem. Em 

seguida fazemos uma referência sobre a noção de ‘lugar geométrico’ na ótica da 

didática. 

 

3.4.1 Caracterizando o lugar geométrico pela propriedade 

 Pelo exposto na seção anterior, pode-se constatar que na resolução de 

uma proposição geométrica, independentemente dos dados, conceitos envolvidos 

ou mídia utilizada, o procedimento consiste em privilegiar certas propriedades da 

figura numa relação lógica. Para contemplar essas propriedades são construídos 

conjuntos de elementos que gozam de uma mesma propriedade que são 

chamados de ‘lugares geométricos’. 

 Estes ‘lugares geométricos’ são de diferentes naturezas, dependentes da 

propriedade que exprimem e do espaço em que estão sendo considerados. Por 

exemplo, (i) a intersecção de dois planos será uma reta que tem por propriedade 

o fato de pertencer simultaneamente aos dois planos em questão; (ii) uma reta 

mediatriz tem como propriedade eqüidistar todos os seus pontos de dois outros; 

(iii) a espiral de Arquimedes tem a propriedade de ser gerada por um ponto móvel 

que se desloca uniformemente, a partir de uma origem, ao longo de uma semi-

reta que gira, em torno da origem, com uma velocidade angular uniforme; (iv) o 

eixo radical entre duas circunferências tem a propriedade de pelos seus pontos se 

poder traçar tangentes de mesmo comprimento a elas; (v) os pontos eqüidistante 

de um outro pode ser dois pontos, uma circunferência ou uma esfera se o espaço 
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a ser considerado for respectivamente unidimensional, bidimensional ou 

tridimensional; etc. 

 Construir um ‘lugar geométrico’ consiste, portanto, em definir posições de 

elementos geométricos a partir de certa propriedade. Esses ‘lugares geométricos’ 

possuem duas características fundamentais: a primeira é que dentre os 

elementos pertencentes ao conjunto, existem aqueles que têm ou adquirem 

certas singularidades em função dos elementos envolvidos; e a segunda 

característica é de que são passiveis de transformações em função da posição 

entre os dados (PETERSEN, 1963; LORIGGIO, sd.).  

 Um exemplo de um ponto singular em um determinado lugar geométrico 

pode ser ilustrado na parábola da Fig. 3.16. O seu vértice (V), dentre os pontos da 

curva que tem como propriedade eqüidistar do foco e da diretriz, desempenha 

uma função nesta de modo que certas propriedades inerentes a parábola vão 

estar a ele relacionado. Propriedades tais como: ser o vértice, o ponto médio das 

sub-tangentes13 da curva (Fig. 3.17) ou que o lugar geométrico das projeções 

ortogonais do foco sobre as tangentes da curva é uma tangente a esta em seu 

vértice (Fig. 3.18).  

                                                
13

 Sub-tangente é a projeção sobre o eixo da curva, do segmento da tangente compreendido entre 
o ponto de tangência e o eixo. 



 

 

85 

 

 

A

F

B

V

 

Fig. 3.16: Desenho de uma parábola, que tem a propriedade de 

seus pontos eqüidistarem de um ponto e de uma reta. 
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Fig. 3.17: Desenho mostrando a propriedade do vértice ser o ponto 

médio da sub-tangente. 
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Fig. 3.18: Desenho ilustrando a tangente do vértice como o lugar 

geométrico das projeções ortogonais do foco sobre as outras 

tangentes da curva. 

 

 A questão referente às transformações que os lugares geométricos podem 

sofrer se torna evidente ao se considerar uma circunferência e um ponto. Quando 

se define o lugar geométrico dos pontos de igual distância entre um ponto e uma 

circunferência, verifica-se que a solução pode ser uma elipse (Fig. 3.19), uma reta 

(Fig. 3.20) ou uma hipérbole (Fig. 3.21), depende se o ponto estiver 

respectivamente no interior da circunferência, sobre a circunferência ou externa a 

esta.  

 



 

 

87 

 

 

P

A

Q

 

Fig. 3.19: A elipse como sendo o lugar geométrico dos pontos de 

igual distância entre a circunferência e o ponto (P). 

 

P
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Fig. 3.20: A reta como sendo o lugar geométrico dos pontos de igual 

distância entre a circunferência e o ponto (P). 
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Fig. 3.21: A hipérbole como sendo o lugar geométrico dos pontos de 

igual distância entre a circunferência e o ponto (P). 

 

3.4.2 A abordagem de lugares geométricos na didática das construções 

geométricas 

 As construções geométricas são geralmente abordadas, nos livros textos e 

pelos docentes, de modo a contemplarem inicialmente o estudo dos modelos 

geométricos no seu aspecto bidimensional e depois a sua tridimensionalidade, 

pela premissa de que o estudo da geometria plana dará subsídios à geometria 

espacial, pois para representar no plano as formas tridimensionais são 

necessários diversos traçados referentes às construções planas. Nesta linha, os 

programas curriculares também se organizam segundo a mesma estrutura.  

 A geometria plana compreende um estudo introdutório sobre os entes 

geométricos, os traçados fundamentais (paralelas, perpendiculares, mediatrizes 

etc.), polígonos, curvas e noções sobre transformações isométricas, por 

semelhança e homotéticas. A geometria espacial abrange o estudo dos modelos 

geométricos tridimensionais e suas representações nos principais sistemas de 

representação, incluindo normas e convenções de representações para um 
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desenho técnico específico para as diversas áreas de conhecimento, a geometria 

projetiva associada aos sistemas de representação e técnicas de representação 

em perspectiva. 

 A literatura que trata dessas construções geométricas não é vasta, ficando-

se muitas vezes restrito a re-edições ou reimpressões de edições antigas ou 

inserções em capítulos de livros voltados para o desenho técnico. Tomando-se 

para referência publicações consagradas no meio ou exemplares que apresentam 

propostas metodológicas inovadoras, constata-se que na abordagem dos 

conteúdos, a sistemática adotada, geralmente, segue uma orientação que tem 

para princípio um estudo baseado em definições, onde são enunciados elementos 

e propriedades do modelo, seguido com a apresentação de problemas.  

 No tocante a noção sobre ‘lugar geométrico’, na maioria das publicações, 

verifica-se que o termo e o seu significado não são devidamente explorados, o 

que se encontra são definições que expressam as propriedades destes lugares 

geométricos, constatando-se uma tendência a favorecer o seu aspecto construtivo 

e não o relacionamento da propriedade com o modelo geométrico.  

Tal afirmativa se respalda no fato dos autores apresentarem diferentes 

construções para um mesmo problema, sem contudo apontarem as relações 

existentes nos diferentes métodos adotados. Por exemplo, no estudo de traçados 

de circunferências tangentes a duas retas e passando por um ponto, são 

apresentadas formas distintas de resolver o problema, dependendo das posições 

relativas entre as retas. No caso das retas estarem paralelas, a construção utiliza 

propriedades de eqüidistância (Fig. 3.22), e quando são concorrentes ressalta a 

relação de homotetia (Fig. 3.23).  
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Fig. 3.22: Construção de 

circunferências passando por 

um ponto (A) e tangentes a 

duas retas dadas, estando 

estas paralelas. 

Fig. 3.23: Construção de 

circunferências passando por 

um ponto (A) e tangentes a 

duas retas dadas, estando 

estas concorrentes. 

 

 Quando ocorre de se buscar um procedimento que atenda 

simultaneamente aos dois casos, a solução é obtida com auxílio de parábolas 

(Fig. 3.24). 
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Fig. 3.24: Obtenção dos centros das circunferências tangentes com 

auxílio de parábolas. 

 

 Estes procedimentos diferenciados, se por um lado possibilitam evidenciar 

que as posições das retas elucidam certas propriedades, dão margem a se 
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pensar que estas são independentes e desarticuladas entre si. As transformações 

dos elementos envolvidos em cada uma das estratégias de traçado, quando as 

retas estão paralelas ou concorrentes, não é objeto de estudo porque as 

situações são apresentadas por desenhos rígidos que não induzem a formulação 

de conjecturas sobre o que ocorreria ao traçado, em cada uma das construções, 

se as retas mudassem de posição, e conseqüentemente chegar às relações entre 

os traçados executados.  

Na hipótese de que fossem formuladas conjecturas sobre a possibilidade 

de se resolver os problemas trocando os métodos, a não aplicabilidade de um 

método a outra situação poderia ser visto simplesmente como uma inadequação 

da propriedade empregada. 

 Quando os alunos vivenciam diversas formas de resolver um problema eles 

ganham em termos de perceber este problema sob diferentes situações, o que vai 

contribuir na formação do campo conceitual (VERGNAUD, 1990, 1996a, 1996b). 

No entanto, é necessário que os invariantes sejam estabelecidos, para que os 

sujeitos possam ter um domínio da estratégia montada para resolver o problema, 

e com isso tenha condições de generalizar ações para outras situações.  

Proceder assim implica em visualizar as transformações assumidas pelos 

diversos elementos e seus respectivos lugares geométricos que definem junto ao 

modelo que é objeto de estudo. 

 

 

3.5 Conclusão do capítulo 3 

Pelo exposto neste capítulo, constatamos que fazer uma construção 

geométrica pode ser sintetizado como sendo um processo de construir conjuntos 
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de ‘lugares geométricos’, que são constituídos de propriedades e sob os quais se 

processam associações às propriedades do próprio objeto a ser construído. 

Por exemplo, em um triângulo, o encontro das mediatrizes de seus lados 

define um ponto que é o centro da circunferência que circunscreve este triângulo. 

Essas mediatrizes podem ser definidas como lugares geométricos que eqüidistam 

de dois pontos, mas quando associadas aos segmentos que definem os lados do 

triângulo vão assumir uma nova propriedade, ou seja, a de definir a circunferência 

circunscrita que, por sua vez, assume junto ao triângulo uma dada propriedade 

que é específica para aquele triângulo. 

Neste sentido, para abordarmos a problemática da dificuldade apresentada 

pelos indivíduos em resolver problemas de construções geométricas, a 

investigação toma como foco o relacionamento entre significados e significantes 

dos conceitos envolvidos.  

Sobre estes significados e significantes verificaremos os esquemas que os 

sujeitos acionam quando elaboram as estratégias de resolução dos problemas. E 

sobre os esquemas faremos as considerações em torno do que motivou e 

direcionou o indivíduo em cada ação, verificando-se a seqüência e encadeamento 

adotado para identificarmos os relacionamentos entre os lugares geométricos, e 

assim constar se estes foram utilizados como condição necessária e suficiente 

para obtenção da figura geométrica a ser construída. 
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CAPÍTULO 4 
 

PARÂMETROS METODOLÓGICOS QUE DEFINIRAM O MÉTODO 

DESTA PESQUISA 

 

 

 Neste capítulo fazemos um estudo metodológico para definirmos um 

método que venha a atender as características e especificidade do fenômeno que 

pretendemos investigar. Para isso, inicialmente pontuamos a natureza do 

fenômeno, definindo-se as condições mais propícias para se enfocar o objeto de 

estudo. 

 Pesquisas em torno do tema são levantadas para auxiliar na argumentação 

de justificativa das escolhas. Escolhas essas que são testadas, inicialmente, num 

estudo piloto, em que os resultados obtidos são utilizados como os indicadores 

dos procedimentos que são adotados na pesquisa. 

 

4.1 A subjetividade inerente à pesquisa matemática 

Bachelard (1999) apesar de considerar a matemática como uma ciência 

que não apresenta erros ou rupturas, faz a ressalva de que esta é dependente de 

proposições tomadas como verdadeiras, nos quais os sistemas concebidos 

consistem em meros pontos de partida. Essa característica imprime, em princípio, 

uma natureza subjetiva a este campo de saber que se amplia quando as 

pesquisas enfocam questões pertinentes a Educação, isto porque vão interferir 

outras variáveis e um campo de domínio com validade limitada, por estar 
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relacionada a um conteúdo, a um contexto e ao sujeito sob o qual incidem as 

questões da pesquisa. 

Para Ponte (2003) o sujeito numa investigação matemática vai ter um 

papel preponderante no processo de pesquisa, uma vez que caminhos diferentes 

podem ser tomados como ponto de partida em função das escolhas assumidas e 

da própria subjetividade inerente ao ser humano, e que conseqüentemente 

podem ser obtidos resultados distintos. 

Pode-se dizer então que mesmo na ciência matemática a pesquisa é um 

processo criativo, onde não se têm definido os resultados que serão encontrados, 

pois cabe ao pesquisador o poder de escolha em relação ao foco e ao recorte da 

realidade. Todavia, o pesquisador deve, como afirma Capra (1992), ter a 

consciência de que os fenômenos são mutantes, que é imprescindível uma visão 

holística e de que quanto mais profundamente se penetra no fenômeno, maior é a 

possibilidade de se confundir com a interdependência de suas partes.  

Segundo Falcão e Régnier (2000) esse poder de escolha trás 

conseqüências inevitáveis e que existe ainda a variável da problemática de como 

o sujeito que está alimentando os dados da pesquisa se porta diante da situação. 

Em face da diversidade de variáveis envolvidas em um processo 

investigativo constata-se a dificuldade e a fragilidade na tomada e análise dos 

dados coletados. Fato este ressaltado por Falcão e Régnier (ibid, p. 230) ao 

afirmarem que “a quantificação possibilita apenas uma aproximação 

probabilística, o que limita seu poder à detecção da verossimilhança, e não da 

verdade”.  

Este entendimento sobre o enfoque quantitativo fez com que esses 

autores, acima citados, assumirem que a contribuição do método quantitativo é no 
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controle dos dados, enquanto a compreensão do fenômeno deve envolver 

também métodos qualitativos por viabilizar relacionamentos entre aspectos 

racionais e intuitivos.  

Partindo dessa premissa, e considerando que a hipótese assumida nesta 

pesquisa é de que existem dificuldades na resolução de problemas geométricos, 

ocasionadas por não se ter o domínio sobre os significados e significantes de um 

conceito, o foco da investigação a ser feita neste estudo vai abordar a 

performance de sujeitos quando definem as estratégias para a resolução de 

problemas, considerando aspectos pertinentes ao desempenho alcançado nas 

diversas situações apresentadas e as causas e efeitos das escolhas adotadas. 

Com o intuito de compreender melhor o âmbito do fenômeno que se 

pretende investigar, na seção seguinte são descritas algumas pesquisas que 

abordam aspectos pertinentes a desenhos de objetos geométricos para se ter 

uma panorâmica de métodos adotados para auxiliar na definição do método da 

investigação que se pretende fazer subsídios para o método a ser adotado. 

 

 

4.2 Procedimento de investigação 

Nesta seção apresentamos diferentes abordagens de pesquisas que 

enfocam as construções geométricas, para serem utilizadas como balizadoras na 

estruturação de um estudo piloto, que tem como função demarcar diretrizes 

metodológicas sob o fenômeno para definirmos o método que vamos adotar nesta 

investigação. 
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4.2.1  Levantamento de procedimentos metodológicos em torno de 

pesquisas feitas envolvendo a geometria gráfica 

Procedemos a um levantamento na literatura no sentido de identificar 

metodologias adotadas em pesquisas que versavam sobre o desenvolvimento 

cognitivo na geometria gráfica, para se ter parâmetros que orientassem as 

diretrizes a serem fixadas nesta pesquisa.  

O objetivo de tal estudo consistiu em verificar a forma como os 

pesquisadores procediam ao levantamento de dados e as condições como estes 

tinham sido abordados e tratados. Constatou-se que todas as pesquisas 

consideravam como fundamental a questão de como um modelo geométrico era 

incorporado ao campo de conhecimento do indivíduo. 

Tinham como hipótese que a manipulação desses modelos pelos sujeitos 

contribuía significativamente para o ensino e a aprendizagem da geometria. Pela 

ênfase dada a tal aspecto, fica evidente a valorização no que concerne à 

habilidade do indivíduo interpretar um desenho – a visualização; o que vem a 

enfatizar as posições defendidas por Van Hiele, Duval e Fischbein no que 

concerne ao desenvolvimento do pensamento geométrico e, também, ao que é 

postulado por Vergnaud, fazendo-se uma transposição para o saber geométrico, 

sobre a importância da representação de um conceito, por meio de um desenho. 

Para validar as hipóteses levantadas nas pesquisas desenvolvidas foram 

feitos experimentos em torno de situações didáticas que abordavam estratégias, 

em que o destaque consistia em trabalhar as figuras geométricas em condições 

que permitiam interagir simultaneamente com diversas situações.  

Para isso utilizaram softwares implementados com a geometria dinâmica, 

mostrando por meio dos resultados apresentados, com o uso do recurso 
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computacional em comparação com o que ocorrem sem o uso dessa mídia, 

indicadores sobre avanços cognitivos em situações-problema, pelos sujeitos 

conseguirem apresentar melhores resultados, que foram tomados como marcos 

para a validação das hipóteses levantadas.  

 Os trabalhos levantados tinham como denominador comum a premissa da 

importância em se fazer a distinção entre desenho e figura de modo a contemplar 

as propriedades inerentes aos modelos geométricos, bem como dos problemas 

advindos por um desenho estático e prototípico, e buscavam demonstrar que em 

ambiente dinâmicos as competência exigidas para o desenvolvimento do 

pensamento geométrico eram mais facilmente desenvolvidas por promover 

situações de conflito e permitir a formulação de conjecturas pela possibilidade de 

testar hipóteses com o movimento dos elementos envolvidos.  

As pesquisas consistiram em estudos de caso de natureza essencialmente 

descritivo com enfoque nos erros recorrentes, que eram vistos como indícios de 

que estes se agrupavam em torno do significado que os elementos assumiam 

para o sujeito dentro do contexto em que estavam inseridos. A categorização dos 

erros foi feita tomando como referência as estratégias formuladas pelos sujeitos. 

O significado assumido pelo sujeito foi identificado por RODRIGUES et al 

(2003) como um dado variável, pois pode ocorrer de um mesmo erro ter origem 

diferente em função dos interesses apresentados pelos sujeitos no contexto da 

investigação.  

Isto se justifica porque as associações que são feitas pelos sujeitos estão 

diretamente relacionadas ao seu campo de conhecimento; um arquiteto quando 

se defronta com a figura de um quadrado é levado a pensar neste como algo 

relacionado a uma edificação, enquanto um geômetra vê neste a representação 
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de um objeto geométrico. Se relações distintas são feitas, é provável que estas 

vão influenciar no acionamento dos esquemas de um sujeito. 

Esta assertiva levanta a hipótese que alunos da área profissionalizante têm 

uma apropriação dos conceitos geométricos diferenciado daqueles que estudam 

para ensinar a geometria gráfica. Isto porque os estudantes de arquitetura, 

engenharia ou design, por exemplo, centram suas atenções nos estudos das 

construções geométricas para a relação da função que o modelo tem e a sua 

usabilidade pelo homem, e aqueles que se interessam pelo estudo da forma 

geométrica em si adentram mais especificamente nas propriedades geométricas.  

E mesmo aqueles que compõem as áreas profissionalizantes vão se 

diferenciar entre si, pois a relação homem e objeto se diferencia em termos 

substantivos, temporais, espaciais e qualitativos. Assim, numa categorização 

sobre estratégias e erros na resolução de problemas pode acontecer de se ter 

origens diferentes para um mesmo problema.  

Pelo exposto, constatam-se nos procedimentos adotados pelos 

pesquisadores levantados, que estes identificaram em seus resultados que numa 

abordagem geométrica o raciocínio é muito freqüentemente influenciado pelo 

desenho que se apresenta na formulação de um problema ou mesmo daquele 

que o sujeito organiza a partir de suas concepções e significados; e que para 

proceder a uma categorização sobre as ações dos sujeitos é necessário haver um 

perfeito entrosamento entre as atividades que são propostas com as questões 

que são levantadas, que irão validar ou não as hipóteses admitidas. 

Desta forma, para orientação do método que decidimos adotar foi feito um 

estudo piloto, descrito na seção seguinte. 
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4.2.2  Estudo piloto 

No sentido de identificar elementos que norteassem as situações mais 

adequadas para estudar o fenômeno do não relacionamento entre significados e 

significantes e a forma de construir categorias de análise dos dados a serem 

analisados, procedemos a um estudo piloto que versou sobre um mapeamento de 

conhecimento dos alunos sobre o nível de compreensão deles a respeito de ‘lugar 

geométrico’ que é o campo conceitual enfocado na pesquisa. 

 Em vista do conteúdo a ser contemplado na presente pesquisa poder ser 

abordado em diferentes níveis de ensino, mas sendo objetivo abordar a noção de 

lugar geométrico numa amplitude e complexidade maior, de modo a se poder 

observar o fenômeno sob diferentes níveis de relacionamentos com as figuras 

geométricas, a investigação foi feita com alunos de nível superior que tinham em 

seus currículos um grande número de disciplinas envolvendo construções 

geométricas. Desta forma, aplicou-se a pesquisa com alunos da Universidade 

Federal de Pernambuco – UFPE. 

Contemplamos dois cursos, um voltado para o uso do desenho como forma 

de expressão para desenvolvimentos de projetos e um outro que tem para 

objetivo o ensino da geometria gráfica, que foram, respectivamente, Arquitetura e 

Licenciatura em Desenho e Plástica . Em cada um dos cursos constituímos dois 

grupos, um deles sendo formado por alunos que estavam no último ano do curso, 

identificados como sujeitos experientes, e o outro grupo com alunos que estavam 

no primeiro ano do curso, denominados de sujeitos iniciantes. A intenção de 

trabalhar com alunos iniciantes e concluintes do curso foi no sentido de verificar 

se esta variável iria influenciar na análise. 
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 Os resultados obtidos indicaram a necessidade de se identificar elementos 

pertinentes e relevantes para que não acontecessem desvios em torno do 

objetivo. Pois se verificou uma tendência em apresentar respostas que seguiam 

um padrão, possivelmente provenientes de situações memorizadas, que não 

elucidavam os reais significados assumidos pelo sujeito em relação aos dados 

enunciados na atividade nem no método empregado para resolver o problema. 

Que devem ter ocorrido porque os enunciados das atividades eram diretos em 

termos da propriedade que deveria ser aplicada e as situações seguiam padrões 

conhecidos.  

Por exemplo, ao se perguntar sobre a estratégia empregada para construir 

uma circunferência circunscrita a um triângulo, a resposta, invariavelmente era a 

de que se tinha de determinar o circuncentro do triângulo e a justificativa dada era 

que o circuncentro determinava o centro da circunferência que circunscreve um 

triângulo.  

 Um outro dado identificado foi que na comparação entre os alunos 

experientes e iniciantes, as diferenças consistiam basicamente na forma como 

respondiam às perguntas formuladas pela pesquisadora a cerca dos esquemas 

empregados para resolução das atividades. Os traçados e estratégias geralmente 

não diferenciavam entre os sujeitos, o que acontecia era dos experientes 

tentarem formular mais articulações entre os conhecimentos em face de 

experiências vivenciadas em situações similares, mas que, na maioria das vezes, 

não acrescentavam nada ou se mostravam totalmente sem sentido.  

Esta constatação mostrou a importância da análise colocar em destaque os 

desenhos feitos nas resoluções das atividades, porque pelos traçados feitos era 

possível acompanhar o desenvolvimento do raciocínio ou levantar indagações 
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sobre procedimentos que não eram explicitados pelo sujeito nas respostas dadas 

no questionário. O fato de tomar a posição dos elementos como referência ou 

privilegiar alguns elementos em detrimento de outros deram indícios de certas 

concepções, que foram utilizadas como base para categorização de certas ações.  

As conclusões que se chegou no estudo piloto foram:  

(i) Atividades que se assemelhavam às situações conhecidas 

tiveram mais facilidade de serem resolvidas. Constatando-se que 

a estratégia para resolver o problema girava em torno de 

associações de protótipos de outros problemas, sem considerar 

as variáveis. 

(ii) A posição dos dados é um fator que influencia os sujeitos para 

acionar os esquemas necessários para resolução de um 

problema. Esta influência é tanto no sentido de facilitar o 

acionamento dos esquemas, pois a percepção sobre o que se 

tem de fazer é mais clara, quanto no de dificultar, por apresentar 

situações em que não se consegue desenvolver qualquer tipo de 

articulação. A implicação disso é que não consideram situações 

limites e conseqüentemente as transformações que os elementos 

de um objeto geométrico podem sofre sem interferir nos seus 

invariantes. Situações contextualizadas tiveram um melhor 

desempenho, mesmo quando a atividade correspondia a 

situações familiares. Por exemplo, houve mais êxito em construir 

uma circunferência circunscrevendo um triângulo do que passar 

uma circunferência por três pontos dados.  
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(iii) Os traçados, na grande maioria, eram resultantes de 

procedimentos mecânicos. O que veio mostrar essa evidência é 

que os sujeitos apresentaram desempenhos diferentes em 

situações similares. Situações prototípicas apresentavam 

melhores resultados ou quando eram casos particulares.  

(iv) Tomam as representações dos elementos como entidades, de 

modo que são incorporadas as características do desenho às 

propriedades de um elemento. Por exemplo, o fato do desenho de 

uma reta ficar limitado à representação de um segmento faz com 

que a reta assuma os limites deste segmento, não sendo 

considerada a possibilidade dela se estender. 

(v) Os sujeitos assumem para certos elementos propriedades e/ou 

relações que são transpostas para todas as outras situações 

independentemente de uma análise ou reflexão sobre as 

variáveis, chegando inclusive a valorizar certos elementos ou 

parâmetros em detrimentos de outros. Numa mediatriz a ênfase 

recai no ponto médio do segmento que esta passa, e não em sua 

propriedade em relação aos pontos que define o segmento. 

(vi) Não diferenciam o processo de traçados para resolução de um 

problema com o ato de justificar a estratégia. 

(vii) Não há precisão nos termos, de modo que as definições ficam 

erradas por se adotar termos que se referem a outros elementos. 

(viii) Existe certa dificuldade em visualizar os modelos dos objetos a 

serem construídos, principalmente quando a situação do 

problema foge dos padrões normalmente abordados. O que vem 
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a influenciar de forma bem significativa o entendimento sobre os 

elementos de um objeto, uma vez que estes assumem 

significados diferentes dependo da posição em que se encontram. 

 

4.2.3  Demarcação de diretrizes metodológicas 

Pelo exposto, nas seções anteriores, pode-se demarcar como ponto 

norteador na presente pesquisa, a forma como o sujeito organiza suas ações, 

pois se tratando de uma investigação em que se pretende identificar as 

dificuldades que interferem no desenvolvimento do raciocínio geométrico, que 

repercutem nas habilidades em armar estratégia adequada para resolver 

problemas de construções geométricas, isto poderá vir a fornecer um 

mapeamento dos conhecimentos envolvidos no processo de resolução de 

problema, verificando-se como estes são desencadeados. 

Adotar tal procedimento vai possibilitar a validação da hipótese levantada 

sobre o não relacionamento entre significados e significantes de um conceito, 

porque, como postula Vergnaud (1990, 1996), o que promove a construção de um 

conhecimento, que viabiliza as competências necessárias para resolver os 

problemas, é a interação entre situações, significados e significantes do conceito. 

No entanto, por ser a visualização de um modelo, obtida por meio de 

representações concretas como a de um desenho ou por imagens mentais, 

conforme atestam Van Hiele, Duval e Fischbein, um aspecto primordial em 

geometria, pois o raciocínio que se emprega na resolução de problemas de 

construções geométricas é diretamente vinculado à forma de apreensão dos 

objetos geométricos, e que esta apreensão não necessariamente é concordante 

com o objeto geométrico em estudo, um encaminhamento a ser dado é, também, 
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o de identificar as habilidades que o sujeito possui em perceber e manipular as 

representações dos objetos geométricos. 

Capturando tais habilidades podem-se extrair indicadores sobre a 

influência no raciocínio do sujeito. Assim, o enfoque na visualização proposto não 

se limita a considerar o uso de signos, mas, principalmente, de trazer evidências 

sobre qual a relação desses signos com os invariantes do objeto.  

Esses indicadores fornecidos pela habilidade dos sujeitos em torno da 

visualização dos objetos vão delinear no processo de resolução de um problema 

como o sujeito interage com o objeto, de modo a se entender as condições sob as 

quais o sujeito identifica a viabilidade de resolução de um problema, sob que 

condições os objetos podem ser construídos, quais são as soluções possíveis, 

que relações entre os elementos fornecidos e aqueles a serem encontrados são 

identificadas e, principalmente, em que essas relações influenciam nos esquemas 

que são acionados. 

Desta maneira, o procedimento a ser adotado para levantar as questões 

pertinentes ao não relacionamento entre significados e significantes na 

investigação será no sentido de resgatar os esquemas e conhecimentos utilizados 

na elaboração das estratégias empregadas para resolução dos problemas 

propostos, procedendo-se para tal um levantamento das respostas apresentadas 

pelos sujeitos investigados em torno das ações feitas e suas respectivas 

justificativas.  

As ações são extraídas dos traçados feitos e dos protocolos apurados nas 

entrevistas feitas com os sujeitos sobre as ações executadas na resolução dos 

problemas, apurando-se, ainda, informações sobre o entendimento do sujeito em 

torno do enunciado, incluindo dificuldades encontradas.  
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A pertinência em torno das dificuldades enfrentadas se justifica porque 

acontece, muitas vezes, do aluno não conseguir resolver um problema por não ter 

idéia sobre o que fazer, uma vez que os dados apresentados ou o que é solicitado 

não possuem nenhum significado para o sujeito, quer seja pela forma como o 

enunciado está proposto ou porque ele não consegue resgatar conceitos que o 

auxiliem naquela situação.  

 

 

4.3  Definição do método 

 A natureza desta pesquisa é a de um estudo de caso, porque o objetivo 

neste estudo é de analisar o fenômeno da resolução de problemas geométricos. 

Neste sentido, é necessário um contexto que delimite o campo a ser observado. 

Assim, nesta seção, nos tópico que seguem são descritos os parâmetros 

adotados como referência para demarcar o fenômeno.  

Consiste na demarcação do campo conceitual que vai ser abordado, o 

contexto em que este vai ser investigado, os sujeitos que vão estar envolvidos, o 

encaminhamento que vai ser dado para tratar do campo conceitual, que no caso 

vão ser atividades com problemas de construções geométricas, e como será feita 

a análise dos dados coletados. 

 

4.3.1 O objeto de estudo 

 Sendo o objetivo central deste trabalho identificar as dificuldades que 

interferem no desenvolvimento do pensamento geométrico enfocando situações 

de resolução de problemas com enfoque na obtenção de lugares geométricos, 

para proceder à investigação, com base nos estudos preliminares e na 
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fundamentação teórica que embasa as diretrizes assumidas, adotou-se como 

método de investigação uma análise da relação existente entre as estratégias e 

as justificativas dos procedimentos utilizados pelos sujeitos quando resolvem 

atividades de construções geométricas, adotando-se traçados feitos com os 

tradicionais instrumentos de desenho por ser o recurso mais utilizado ainda.  

 A opção em torno das estratégias e justificativas é em função de se 

pretender captar as descontinuidades entre a ação e o raciocínio. A intenção é de 

verificar as possíveis rupturas existentes quando os esquemas são acionados.  

 Assim, a investigação em torno dos esquemas acionados pelos sujeitos 

envolvendo a determinação de lugares geométricos, que é o cerne da questão no 

que se refere as construções geométricas, conforme foi exposto no Capítulo 3, 

toma como diretriz uma avaliação dos dados coletados em relação à performance 

obtida pelos sujeitos no teste que abrange dez atividades de resoluções de 

problemas. A avaliação dos resultados apresentados leva em consideração o 

nível de conhecimento pertinente aos grupos investigados e as escolhas que os 

sujeitos assumiram que definiu o resultado obtido na solução do problema. 

 Em seguida procede-se uma análise de natureza qualitativa, que toma por 

base a categorização dos desempenhos apresentados nos traçados executados 

no teste e pelos protocolos coletados nas entrevistas feitas com os sujeitos 

investigados, onde são formuladas questões sobre as ações e escolhas feitas 

pelos sujeitos durante o processo de resolução das atividades. As categorias 

foram geradas com base em conhecimentos a priori sobre o conteúdo envolvido e 

durante o próprio processo de análise.  
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4.3.2 O contexto da investigação 

 Em face de que o conteúdo pertinente às construções geométricas 

atualmente não é obrigatoriamente trabalhado em todos os níveis de ensino, e no 

sentido de se tentar nesta investigação ter uma maior abrangência em torno do 

fenômeno em termos de conteúdo, a investigação contempla sujeitos que estão 

cursando nível superior, onde se tem o conteúdo da geometria gráfica abordado 

de forma mais ampla que nas escolas. Contemplou-se a Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE pelo fato da pesquisadora estar inserida dentro do corpo 

docente desta instituição, facilitando o processo de coleta de dados. 

 Como não faz parte do interesse desta investigação comparar as 

diferenças entre os procedimentos metodológicos adotados por professores, em 

suas salas de aula, quer por suas posturas ou pela mídia empregada no ensino e 

na aprendizagem da geometria, o foco centrou-se nas competências que devem 

ser desenvolvidas na construção do pensamento geométrico. 

 Portanto, foram considerados como os conceitos envolvidos eram 

articulados pelos sujeitos e se estes tinham subjacente às suas ações a 

apreensão dos invariantes envolvidos no objeto geométrico, independentemente 

da habilidade em utilizar uma determinada mídia para os traçados gráficos.  

Isto porque, comumente, os indivíduos empregam artifícios para determinar 

os elementos que não seguem os rigores dos princípios das construções 

euclidianas. Por exemplo, a determinação do ponto médio é por vezes feita com 

ajuda de uma escala, quando se está trabalhando com os instrumentos de 

desenho, ou mesmo pelo acionamento de um comando quando se está utilizando 

um software gráfico. 
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 Para aplicação do teste, utilizou-se do elemento surpresa para que não 

houvesse uma preparação que viesse a comprometer o levantamento em torno 

de conhecimentos assimilados pelo sujeito. Inicialmente foi explicado ao grupo o 

objetivo do teste, solicitando-se que respondessem as atividades com o maior 

empenho possível, no sentido de expor os conhecimentos adquiridos. 

 O tempo para execução das atividades foi fixado em duas horas. A fixação 

deste tempo foi baseada no número de atividades propostas e no nível de 

dificuldade que estas apresentavam. A formulação de dez atividades para o teste 

foi no sentido de abranger diferentes situações em torno da noção de lugar 

geométrico, de modo a contemplar os níveis de conhecimentos dos sujeitos 

investigados, uma vez que o universo considerava indivíduos de diversos 

períodos letivos. 

 Um outro motivo para optar por um grande número de atividades foi no 

sentido de se coletar dados que tivessem índices elevados de significância, 

propondo-se, portanto, situações similares que pudessem ratificar os resultados 

obtidos pela categorização e observações feitas. Podendo este número elevado 

de atividades privilegiarem as iniciais, nas quais os alunos possivelmente se 

deteriam mais por serem as primeiras, os testes foram organizados em dois tipos, 

com ordenação das atividades variando.  

 Esta ordenação das atividades ficou de modo que a correspondência entre 

o teste tipo (1) e o teste tipo (2) acontece da seguinte forma: a atividade 1 com a 

10, a atividade 2 com a 6, a atividade 3 com a 8, a atividade 4 com a 7, a 

atividade 5 com a 9. a atividade 6 com a 2, a atividade 7 com a 4, atividade 8 com 

a 3, atividade 9 com a 5 e a atividade 10 com a 1. Estes teste foram distribuídos 

alternados entre os sujeitos. 
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 Por serem alunos universitários houve situações em que o grupo no qual 

era aplicado o teste tinha como participantes sujeitos de períodos diferentes. 

Como era do interesse que os sujeitos tivessem o maior empenho em responder 

as atividades foi respeitado o direito destes de querer participar da pesquisa. 

Mesmo com essa possibilidade, obteve-se dentro do universo estabelecido um 

número que girou em torno de uma média de 70% dos alunos que estavam 

regularmente assistindo as aulas no semestre. 

 Durante a aplicação do teste, evitou-se fazer explicações em torno do 

enunciado para evitar influenciar ou direcionar a estratégia, e também porque se 

tinha o interesse de avaliar a interferência deste em relação ao entendimento por 

parte do sujeito.  

 Após a aplicação do teste foram marcadas as entrevistas com os sujeitos, 

que aconteciam individualmente, na qual eram gravadas as respostas dadas e 

anotadas as observações que se faziam em torno do que os sujeitos respondiam 

e do que estes apresentavam como respostas das atividades. 

 Antes de cada entrevista foi feita uma avaliação das respostas 

apresentadas, procurando-se identificar os passos feitos e as possíveis 

justificativas para estes, fazendo-se na ocasião uma reconstrução dos traçados 

que é apresentado no Apêndice A.  

A intenção de tal procedimento é o de se ter parâmetro para orientar a 

entrevista em torno da estratégia e justificativa e poder melhor entender os 

traçados apresentados. Este procedimento de reconstrução foi fundamental 

porque deu subsídios em torno das questões formuladas durante a entrevista. 
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4.3.3 Os sujeitos 

 Tendo-se a intenção de abordar a questão das construções geométricas 

sob uma maior profundidade, em termos de abrangência de conteúdos e 

complexidade, a aplicação do instrumento de investigação foi feita em grupos de 

alunos universitários. Sendo contemplados alunos do curso de Licenciatura em 

Desenho e Plástica por ser um fórum onde as construções geométricas são 

abordadas de forma mais aprofundada, em face da abrangência de conteúdos em 

geometria gráfica que seus programas contemplam, uma vez que se trata de um 

curso voltado para formação de professores de desenho.  

 Conforme já mencionado acima, os testes foram distribuídos aos sujeitos 

em duas versões. O que diferencia uma versão da outra é a ordem das 

atividades, para que não houvesse a possibilidade de que a ordem apresentada 

privilegiasse alguma atividade em detrimento de outra.  

A identificação dos sujeitos foi por um número, seguindo uma ordem 

crescente, que era registrada a partir do momento que o aluno participava da 

pesquisa. Assim, por exemplo, a sigla 25-T2, significa o vigésimo quinto sujeito 

em que se aplicou o teste com as atividades ordenadas do tipo 2. 

 No intuito de verificar se as dificuldades encontradas eram passíveis de 

influência ou tinham alguma relação com o nível de conhecimento dos sujeitos, 

buscou-se contemplar todos os sujeitos envolvidos no curso de Licenciatura em 

Desenho e Plástica para poder captar o fenômeno com elementos representativos 

de diferentes níveis de conhecimento.  

Como o teste foi aplicado no período letivo correspondente ao segundo 

semestre de 2004, foram contemplados alunos pertencentes ao segundo, quarto, 

sexto e oitavo período, que correspondiam as turmas oferecidas para aquele 
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semestre. Devido a defasagem dos semestres acadêmicos das universidades 

públicas brasileiras, o teste foi aplicado no mês de janeiro de 2005. 

 No Gráfico 4.1 é ilustrada a relação de números de discentes vinculados ao 

curso com os que participaram da investigação. No Gráfico consta uma coluna 

que corresponde aos alunos vinculados mas que estão apenas com matrícula 

vínculo, ou seja, não estão matriculados em nenhuma das disciplinas oferecidas. 
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Gráfico 4.1: Quantitativo dos sujeitos vinculados ao curso de 

Licenciatura em Desenho e Plástica da UFPE, dos que estão com 

matrícula vínculo e dos que participaram da investigação. 

 

 Sendo o curso de Licenciatura em Desenho e Plástica periodizado em oito 

semestres, por ocasião da investigação estavam sendo oferecidas as disciplinas 

referentes aos períodos pares, ou sejam: segundo, quarto, sexto e oitavo 

períodos.  

A Tabela 4.1 apresenta a relação das disciplinas que enfocam a área de 

geometria gráfica que estavam sendo oferecidas na ocasião, para os respectivos 

períodos e no Anexo 1 encontra-se o perfil do curso, onde se tem o conjunto de 

todas as disciplinas que são oferecidas no curso. 
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Tabela 4.1 – Relação de disciplinas que envolviam conteúdos relativos 

a Geometria Gráfica que estavam sendo oferecidas no segundo 

semestre de 2004 para o curso de Licenciatura em Desenho e Plástica, 

nos respectivos períodos. 

CURSO DE LICENCIATURA EM DESENHO E PLÁSTICA 

20 Período Desenho Técnico Básico 
Desenho do Natural 

40 Período Geometria Projetiva A 
Geometria Descritiva B 

60 Período Desenho Arquitetônico 
Desenho Mecânico 

80 Período Prática de Ensino em Desenho e Plástica 2 
 

 O número de sujeitos participantes na investigação foi, aproximadamente, 

equivalente aos matriculados nos respectivos períodos que estavam sendo 

oferecidos. O aspecto ou característica interessante em relação a esse grupo é 

que foram contemplados sujeitos de níveis variados de conhecimento em 

geometria gráfica por terem cursado um maior ou menor número de disciplinas de 

conteúdos de desenho.  

O que veio a permitir observar o fenômeno sob condições não 

homogêneas, podendo-se constatar as transformações oriundas no sujeito, em 

função do campo conceitual, uma vez que variava no grupo de sujeitos, o número 

de disciplinas de geometria gráfica cursadas. O Gráfico 4.2 ilustra o quantitativo 

de sujeitos, pertencentes ao grupo, que foram investigados nos respectivos 

períodos. 

 



 

 

113 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

II Período IV Período VI Período VIII Período

 

Gráfico 4.2: Quantitativo do número de sujeitos investigados nos quatro 

períodos que estavam sendo oferecidos no segundo semestre de 2004. 

 

 O número de alunos que ingressam em um curso vai, ao longo dos 

semestres, por motivos diversos, diminuindo. Por este motivo existe certa 

defasagem entre o número de sujeitos matriculados nos primeiros períodos em 

relação aos últimos. Especificamente, no momento desta investigação, houve 

uma situação atípica, na qual se identificou uma redução mais significativa dos 

sujeitos matriculados no quarto período.  

A justificativa deste fato foi interpretada como sendo proveniente do índice 

elevado de reprovação no período anterior e a uma desistência do curso por parte 

dos alunos matriculados, o que resultou em um esvaziamento de alunos 

pertencentes a este período. 

 Por esta investigação contemplar sujeitos de diferentes períodos, e devido 

ao sistema de créditos que é adotado nas universidades federais brasileiras, a 

aplicação do teste que seria o instrumento sobre o qual incidiria todo o processo 

de análise aconteceu em momentos variados com alunos de um mesmo período. 

Para evitar interferência nos resultados, solicitou-se que os sujeitos não fizessem 

comentários entre si sobre o que versava as atividades do teste. O cronograma 
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de aplicação do teste é apresentado na Tabela 4.2. As entrevistas individuais com 

os sujeitos aconteceram no período de 26 de janeiro de 2005 a 25 de fevereiro de 

2005. 

 

Tabela 4.2 – Cronograma de aplicação dos testes com os sujeitos que 

resolveram as atividades com papel e lápis. 

PERÍODO DATAS DE APLICAÇÃO DO TESTE 

Período 2 19/JAN 

Período 4 02/FEV  18/FEV 23/FEV 

Período 6 02/FEV 15/FEV 18/FEV 

Período 8 25/JAN 

 

4.3.4 As atividades 

Conforme observamos no estudo piloto e pelas experiências apresentadas 

nas pesquisas levantadas que utilizava problemas como forma de estudar 

fenômenos envolvendo a geometria, as atividades foram estruturadas de modo a 

se ter situações que implicassem em articulações de conceitos e buscando-se 

evitar procedimentos mecânicos provenientes de situações já vivenciadas, sem 

exigir, contudo, do sujeito, a elaboração de relações com um índice elevado de 

complexidade, para evitar que dificuldades oriundas da falta de experiência 

viessem a interferir nos resultados, por adicionar variáveis que não se 

relacionavam ao objetivo. 

Elaboramos um teste, constituído de dez atividades. Essas atividades 

possuem graus de dificuldades aproximadamente equivalentes, tendo algumas 

delas envolvido conceitos básicos e outras com um grau maior de complexidade. 

A ordem em que estas foram propostas foi aleatória e as abordagens em termos 

de conteúdo versaram sobre a obtenção de lugares geométricos, enfocando 
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situações de eqüidistância, tangência, formação de ângulos e medidas, por 

estarem presentes freqüentemente nas construções geométricas. A relação entre 

as atividades propostas é de forma indireta, para evitar influências nos esquemas 

e estratégias montadas pelos sujeitos na resolução das diversas atividades.  

Um dado que foi considerado como relevante na resolução das atividades, 

consiste na percepção e na identificação de todas as soluções possíveis ou a 

impossibilidade de se obter uma reposta com os dados fornecidos. Pretendemos 

com esse enfoque identificar os fatores que interferem na identificação dessas 

soluções, verificando se os sujeitos têm consciência de que um lugar geométrico 

é passível de transformação, em que a sua configuração é dependente da 

posição dos elementos fornecidos e que, conseqüentemente, existem as 

situações limites com respectivas singularidades. 

 No Capítulo 5 apresentamos uma análise preliminar das atividades 

propostas. Nesta análise preliminar são delimitadas as variáveis de controle sobre 

o fenômeno em estudo. Este controle toma por base as competências exigidas e 

necessárias para resolução de cada atividade e, também, os marcos teóricos 

assumidos, de modo que são fixadas expectativas em torno da hipótese sobre a 

não interação entre significados e significantes dos conceitos envolvidos nos 

problemas propostos. 

 

4.3.5 A forma de análise dos dados coletados 

Como foi posto anteriormente, os dados a serem analisados são 

provenientes dos traçados apresentados pelos sujeitos na resolução das 

atividades e dos protocolos gerados pelas entrevistas sobre as justificativas das 

ações feitas. No Capítulo 6 esses dados são analisados e discutidos. 
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Para a análise dos desenhos apresentados no teste são reproduzidos os 

traçados feitos pelos sujeitos utilizando o AutoCAD. O objetivo foi de se observar 

as ações feitas com a máxima acuidade possível, e para isso entendeu-se que 

reproduzir todos os passos feitos pelos sujeitos daria um maior controle sobre a 

seqüência e como tinham sido gerados os traçados. 

Sobre esses traçados, estabelecemos categorias que classificavam os 

desempenhos alcançados pelos sujeitos, as quais subsidiaram a análise dos 

dados. A partir dessas categorias foi montada uma tabela em que se registrou o 

percentual de incidência apresentado pelos sujeitos em cada uma delas e gráficos 

que mostram a relação comparativa de desempenho de cada atividade. A 

intenção com essa tabela e os gráficos é a de extrair significância dos dados. 

Os protocolos obtidos nas entrevistas feitas com cada um dos sujeitos que 

participou da investigação foram resultado de questões que versavam sobre: 

(i) As concepções dos sujeitos sobre que propriedades seriam 

necessárias para resolver o problema. 

(ii) As justificativas das escolhas feitas. 

(iii) As dificuldades encontradas. 

(iv) A interpretação do problema, a partir do enunciado, dos dados e do 

desenho fornecido. 

As respostas apresentadas pelos sujeitos nas entrevistas foram 

protocoladas e categorizadas, sob três linhas mestras: as estratégias de 

resolução dos problemas, o desempenho apresentado na resolução das 

atividades e a corrente lógica empregada no raciocínio. Estas linhas vão subsidiar 

a construção das categorias a serem utilizadas com classificação dos resultados 

apresentados pelos sujeitos investigados. 
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Para o tratamento das categorias, empregamos o NUD*IST, que é um 

software projetado para manipulação de categorias, o qual possibilita o 

agrupamento pelo uso de ferramentas de busca em torno de padrões definidos.  

O procedimento consiste em inserir os textos dos protocolos num arquivo 

do programa, de modo que são gerados segmentos de textos. Sobre esses 

segmentos incidem as categorizações que são previamente estabelecidas. Com 

esse procedimento, os segmentos são classificados segundo as categorias. 

O relatório emitido pelo software apresenta os padrões extraídos dos 

protocolos em termos de classificação e em termos de significância por serem 

acompanhados de percentuais de incidência. 

Sobre os segmentos de protocolos categorizados efetua-se o processo de 

interpretação, identificando-se as causas que implicaram em tal resultado. Nas 

causas apontadas são feitas averiguações sobre o possível relacionamento com a 

hipótese levantada, utilizando para fundamentação da argumentação as diretrizes 

postuladas nos marcos teóricos assumidos. 

 



 

 

118 

 

 

 CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISE PRELIMINAR DAS ATIVIDADES PROPOSTAS NO 

TESTE 

 

 

 Este capítulo versa sobre uma análise preliminar em torno das atividades 

propostas no teste a ser aplicado para verificar a hipótese levantada nesta 

investigação. O objetivo desta análise preliminar é o de balizar, a partir dos 

marcos teóricos adotados, as variáveis envolvidas, como, também, o de levantar 

e formular as expectativas em torno dos resultados que devem ser obtidos na 

resolução dessas atividades pelos sujeitos envolvidos na investigação. 

 Inicialmente definiremos as diretrizes que vão ser adotadas para a 

formulação das atividades, levando-se em consideração o universo e o contexto 

do fenômeno a ser investigado. Em seguida, são formuladas as hipóteses das 

possíveis ações do sujeitos em cada uma das atividades. 

 

5.1 Diretrizes adotadas para a formulação das atividades 

Como a hipótese desta pesquisa é que as dificuldades na resolução de 

problemas ocorrem pelo não relacionamento entre significados e significantes dos 

conceitos, adotou-se como premissa que esta investigação versaria sobre as 

estratégias que o indivíduo adota para a resolução de um problema, porque se 

entende que a dificuldade está em fazer relações pertinentes com os dados do 

problema, o que remete às propriedades e as representações simbólicas. 
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E considerando, dos marcos teóricos assumidos, que no estudo da 

geometria gráfica a visualização e a percepção interferem no entendimento da 

figura geométrica, como também, a aquisição do conhecimento ocorre, 

geralmente, por meio de situações e que a estas vão estar associados os 

significados e significantes dos conceitos envolvidos, as atividades formuladas 

tiveram como princípios: 

(i) A relação do processo de construção com a disposição dos dados 

fornecidos.  

A intenção em levantar tal relacionamento é o de considerar a lógica que 

direciona as ações, verificando-se como a organização dos dados interfere no 

raciocínio. Isto porque, as construções geométricas feitas com papel e lápis estão 

sujeitas a imagens fixas, implicando na adoção de certos traçados particulares 

para cada situação específica, que se justifica por implicar numa maior facilidade 

na obtenção do objeto geométrico. 

Para esta pesquisa, vão ser levadas em consideração: situações em que 

vai ser necessário fazer prolongamento da reta dada; dispor dados com 

proximidades distintas em relação a algum elemento fornecido, ou seja, tendo 

uma reta e dois pontos, colocar um dos pontos mais próximo da reta do que o 

outro; apresentar dados de mesma natureza, mas que vão se apresentar como 

lugares geométricos distintos, por exemplo, alturas de triângulo que assume como 

referência uma reta paralela ou um arco de circunferência; e, principalmente, 

consistirem em situações que são propostas de maneira diferenciada daquela 

empregada usualmente, como no caso de traçar uma circunferência eqüidistante 

de três pontos em vez de passar por eles. 

(ii) A percepção por parte do sujeito da resposta a ser obtida. 
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Para verificar se a percepção do sujeito, ao identificar a solução ou 

soluções possíveis de um problema, influencia nas suas ações. Pretende-se com 

isso levantar nas considerações feitas pelo indivíduo na formulação das 

estratégias de resolução, se foram considerados os aspectos pertinentes às 

transformações inerentes à solução do problema em função dos dados 

disponibilizados. Assim, para observar esta variável, algumas das atividades 

foram propostas de modo a poder ter uma, nenhuma ou inúmeras soluções. 

Desta forma, poderá ser observado na estratégia do sujeito, se este era 

influenciado pelo modelo pré-concebido do objeto a ser construído. 

Considerando, ainda, que a natureza das atividades deveria se configurar 

de tal modo a não serem limitadas a privilegiar situações que não promovessem a 

necessidade de se acionar esquemas, ou seja, ficassem restritas a procedimentos 

mecânicos, por contemplarem situações freqüentemente vivenciadas, ou que os 

problemas exigissem um domínio de conhecimento com nível de experiência que 

ultrapassasse o campo conceitual em foco, tomou-se como parâmetro para a 

escolha das atividades, que estas deveriam abordar situações que não se 

reportassem de forma direta a problemas similares aos que são freqüentemente 

resolvidos e que, ao mesmo tempo, explorassem conhecimentos que fizessem 

parte dos conteúdos usualmente trabalhados em sala de aula e que fossem do 

domínio de todos os sujeitos envolvidos na investigação. 

Esses princípios adotados têm como objetivo facilitar o controle dos dados 

a serem coletados, para que a categorização das regularidades apresentadas não 

seja influenciada com variáveis que interfiram nos resultados obtidos na 

investigação. 
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Os problemas propostos no teste versam sobre construções de lugares 

geométricos bidimensionais, e foram baseados em exercícios de livros dos 

autores Carvalho (1986), Giongo (1975), Petersen (1963) e Loriggio (sd.). 

Delimitaram-se os conceitos envolvidos, basicamente, às propriedades de 

eqüidistância e marcação de ângulos, que fazem parte dos traçados fundamentais 

que são abordados na introdução do estudo da geometria bidimensional.  

Sobre estas propriedades incidem a análise preliminar, a qual subsidiará a 

validação da hipótese por meio de confronto entre o que se tomou como 

premissa, considerando os marcos teóricos assumidos, com os dados obtidos no 

teste e na entrevista com os sujeitos. 

 

 

5.2 Análise preliminar das hipóteses sobre as ações dos sujeitos na 

resolução das atividades 

Para se ter um controle, no sentido de identificar os desvios nas ações dos 

sujeitos nas tarefas a serem desenvolvidas no teste, nesta seção é apresentada 

uma análise preliminar de cada uma das atividades, na qual são explicitadas as 

hipóteses em torno dos esquemas que provavelmente são acionados pelos 

sujeitos quando estes vão resolver os problemas propostos nas atividades do 

teste.  

Inicialmente são descritos os enunciados e apresentadas as soluções. 

Tomando como diretriz os princípios assumidos na seção anterior, são levantadas 

as possíveis escolhas dos sujeitos para proceder à resolução das atividades. Com 

este procedimento são demarcadas as estratégias prováveis, formulando-se, com 

base nos marcos teóricos, as causas para os possíveis erros ou dificuldades 
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enfrentadas. Na formulação das causas dos erros são levados em conta os dois 

pontos centrais extraídos dos marcos teóricos: a questão do desenvolvimento do 

pensamento geométrico e o da construção de conceitos. 

No sentido de diferenciar os dados fornecidos dos traçados feitos para 

responder ao problema, os traçados empregados para a resolução encontram-se 

na cor verde e a resposta na cor vermelha. Por questões técnicas que viessem a 

facilitar na edição do texto foi feita a opção de fornecer os dados e apresentar as 

soluções dos problemas utilizando recurso computacional. Tendo sido escolhido o 

AutoCAD para apresentar os dados no teste e o Cabri Geometry II Plus para 

mostrar as soluções das atividades. 

 

5.2.1 Formulação das atividades e suas respectivas análises preliminares 

(i) Atividade I – Dados dois pontos (A) e (B) e uma reta (r), determinar 

na reta dada um ponto que esteja a igual distância de (A) e (B) (Fig. 

5.1). 

 

Fig. 5.1: Diagrama da Atividade I. 

 

Para a resolução do problema, o procedimento a ser feito é o de articular a 

idéia de pertinência e a de lugar geométrico eqüidistante entre dois pontos. 
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Emprega-se, para isso, o traçado da mediatriz entre os dois pontos dados, pois 

esta goza da propriedade de eqüidistar destes pontos e determinar a interseção 

dessa mediatriz com a reta dada. 

O ponto de interseção entre a mediatriz e a reta atende a exigência de 

pertencer à reta e eqüidistar, simultaneamente, dos pontos (A) e (B) (Fig. 5.2). 

 

A

B

r

S

 

Fig. 5.2: Traçado para solução da Atividade I. 

 

Pode ocorrer, conforme foi identificado pelos indicadores previstos nos 

marcos teóricos, da posição dos dados fornecidos influenciarem as estratégias, 

caso ocorra do sujeito se ater ao fato de que um dos pontos se encontra mais 

próximo da reta, no caso o ponto (B), e entender com isso que o problema não 

tem solução por ser impossível definir um ponto sobre a reta que tenha a mesma 
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distância para os dois pontos dados, uma vez que um se encontra mais próximo 

da reta.  

Isto implicaria em noções errôneas sobre a propriedade que envolve 

distância entre pontos e entre retas, o que indicaria indícios de uma ruptura no 

que se entende como representação de distância e como esta se define. Que 

seria resultado, provavelmente, da concepção do modelo construído sobre a idéia 

de proximidade do senso comum, mostrando que o sujeito assumiu conceitos 

baseados em imagens rígidas, que geram conflitos entre essas propriedades de 

distância e como elas se configuram. 

Um outro fator que pode vir a influenciar as ações dos sujeitos, nesta 

atividade, é o fato da necessidade de se prolongar a reta dada para encontrar o 

ponto de interseção com a mediatriz, para poder se chegar à solução procurada.  

No estudo piloto que foi feito, identificaram-se situações em que a 

interpretação da reta baseava-se em sua representação, ou seja, assumia-se 

como reta, apenas, a parte do desenho que a representava, o que implicou em 

erros na resolução de problemas. O fato de interpretar uma reta como um 

segmento pode ser identificado como resultado do indivíduo se prender a uma 

imagem, ao que esta lhe sugere em termos de representação. 

 Erros dessa natureza podem ser associados a problemas provenientes da 

visualização, isto porque, como postula Duval (1995, 1998), a visualização é 

muito convincente, pois é regida pela organização perceptiva, que influencia na 

interpretação da situação.  

Na perspectiva de Fischbein (1993) isto é posto como decorrente da 

componente figural do objeto se sobrepor à conceitual, ou seja, o desenho é que 

orienta todo o raciocínio e não as propriedades da figura geométrica. E pelo que é 
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proposto por Van Hiele (1986) é em função do sujeito limitar sua análise da 

situação ao nível inicial do desenvolvimento do pensamento geométrico, que é 

aquele voltado apenas para o reconhecimento dos objetos pela imagem que lhe 

representa. 

 Vergnaud (1990, 1996a), como os autores acima, também enfatiza esses 

erros como provenientes da disposição dos elementos. Para ele isso decorre de 

situações em que a ênfase recai sobre o posicionamento, no sentido deste 

assumir significados que se sobrepõem às propriedades envolvidas. 

 Pela simplicidade dos traçados e conceitos envolvidos, nesta atividade, não 

se tem uma expectativa sobre outros fatores que possam vir a promover erros ou 

dificuldades na resolução desta. 

 

(ii) Atividade II – Traçar a partir de (A) secantes à circunferência dada 

de modo que as cordas definidas pelas secantes tenham a medida 

(m) (Fig. 5.3). 

 

Fig. 5.3: Diagrama da Atividade II. 
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 Para resolver esse problema, adotando como premissa a procura de uma 

estratégia que venha a possibilitar a determinação da secante sob as condições 

estabelecidas no enunciado, um dos encaminhamentos consiste em aplicar a 

propriedade decorrente das cordas de mesma medida de uma circunferência.  

Apesar desta propriedade não fazer parte daquelas empregadas em 

diversas construções, como a mediatriz, por exemplo, pode-se dizer que a 

formulação de uma conjectura sobre esta é de natureza simples pelo lugar 

geométrico que se gera ser facilmente concebido. 

Pois a propriedade admitida pelo conjunto de todas as cordas iguais de 

uma circunferência é que os pontos médios destas cordas definem uma 

circunferência, a qual é concêntrica com a outra circunferência. Assim, seguindo 

este procedimento, a solução do problema pode ser obtida, tomando-se uma 

corda qualquer na circunferência, com a medida estabelecida no enunciado, e em 

seguida traçando uma circunferência concêntrica a que foi dada e tangente a esta 

corda.  

Esta circunferência, tangente à corda, determina o lugar geométrico dos 

pontos em que as tangentes definem na circunferência dada cordas de mesma 

medida. Desta forma, as tangentes traçadas a esta circunferência, que é o lugar 

geométrico, a partir do ponto (A) definem as secantes que solucionam o problema 

(Fig. 5.4). 
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Fig. 5.4: Traçado para solução da Atividade II. 

 

Fazendo-se uma análise desta forma de resolução, verifica-se que para 

chegar à solução do problema tira-se, inicialmente, de foco o uso do ponto (A). 

Pois, a percepção do lugar geométrico das cordas que pode ser traçada na 

circunferência dada, com a medida estabelecida, não toma o ponto (A) como 

referência. Apesar de que esta referência ou relação com o ponto fornecido é um 

dado subjacente a ser utilizado para concluir a resolução do problema. 

Essa consideração sobre o envolvimento e relacionamento em torno dos 

elementos fornecidos nos dados é decorrente de que, geralmente, ao se formular 

uma estratégia para resolver um problema, a tendência é a de tentar relacionar as 

condições impostas aos dados envolvidos.  

Isso decorre, provavelmente, porque na maioria das vezes esse é o 

encaminhamento mais adequado. Ou seja, organiza-se mentalmente ou por meio 

de um esboço o desenho do objeto que se quer construir, verifica-se nesse 

modelo feito os dados que se tem e o que quer encontrar; então desenvolve uma 

estratégia de resolução do problema que relaciona a situação inicial com a final. 
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Assim sendo, a expectativa é do sujeito buscar relações tomando o ponto 

(A) como referência, porque, na formulação do problema é dito que as retas 

devem passar por este ponto. O sujeito vai reproduzir as estratégias que ele foi 

direcionado a adotar, aquilo que foi estabelecido no contrato didático.  

Dificilmente um sujeito procura decompor o problema em partes, 

(des)construindo o problema para depois construir uma estratégia de resolução. 

E, construir uma figura geométrica exige essencialmente este tipo de atitude, pois 

a figura é um todo, mas constituída por partes. E cada parte é um lugar 

geométrico distinto. 

A dificuldade em (des)construir uma figura, pode ser conseqüência da 

influência da visualização que se faz sobre um objeto a ser construído. O que vem 

justificar esta inferência é que, segundo, Van Hiele (1986), Duval (1995, 1998) e 

Fischbein (1993), a visualização que se elabora na mente sobre o objeto a ser 

construído, vai se constituir um modelo de referência. Ou seja, toda ação a ser 

feita vai ser no sentido de reproduzir o modelo mental que foi visualizado. 

Ao se tomar este modelo como referência, as ações tendem, geralmente, a 

buscar relações entre as condições iniciais e a que se quer obter, ou seja, entre 

os dados iniciais e a resposta a ser obtida. Desta forma, neste tipo de situação, a 

tendência é do indivíduo tentar acionar esquemas que possibilitem traçar a reta 

pelo ponto dado de modo a atender a exigência de definir uma corda com a 

medida estabelecida. 

Ocorrendo dessa forma, pode-se inferir que as ações vão ficar 

subordinadas em princípio a uma representação, ficando as propriedades numa 

situação secundária. A conseqüência de se ficar preso a uma representação é do 
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raciocínio não ser direcionado para o relacionamento entre significados e 

significantes dos conceitos envolvidos.  

Isso porque, como afirma Duval (2003, p. 24), a apreensão de um objeto 

matemático exige “à mobilização de vários registros de representação semiótica e 

à conversão dessas representações”. Logo, a formulação de conjecturas fica 

prejudicada, tornam-se inconsistentes. As estratégias são meras especulações, 

com base em tentativas.  

Constata-se assim, pelo procedimento apresentado para a solução desta 

atividade, que mesmo sem o conhecimento prévio da propriedade necessária 

para a resolução do problema, se os esquemas tomam como referência a 

necessidade de utilizar os princípios relativos à construção de lugares 

geométricos, pode-se montar uma estratégia que leve em consideração as 

propriedades e as representações semióticas envolvidas. 

 

(iii) Atividade III – Construir um triângulo eqüilátero sabendo que o 

vértice (A) pertence à reta (r) e que os lados que saem de (A) 

passam por (P) e (Q) (Fig. 5.5). 

.  

Fig. 5.5: Diagrama da Atividade III. 
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 A particularidade desta atividade é de ser uma situação em que não existe 

solução. O objetivo de se propor um problema que, pela disposição dos dados, 

não apresente solução, é no sentido de verificar, nas estratégias adotadas pelos 

sujeitos, como ocorre a compreensão da impossibilidade de se ter uma resposta 

para o problema. 

 Quando os esquemas tomam por base o traçado de lugares geométricos a 

prova da impossibilidade fica evidente durante o processo porque os elementos 

que se procura, que definiriam as possibilidades de solução, não se formam  por 

não atender as premissas. Por outro lado, estratégias que resultam de 

especulações em torno de representações de outras situações ou de 

propriedades não pertinentes devem obstruir essa compreensão, inclusive no 

sentido de promover conclusões erradas. 

Por exemplo, neste problema, por se tratar da construção de um triângulo 

eqüilátero, os lados que saem do vértice (A) e passam pelos pontos dados 

devem, necessariamente, formar ângulo de 60o. Para determinar na reta os 

pontos que satisfaçam tal condição constrói-se o arco capaz14 deste ângulo, que é 

o lugar geométrico de onde se pode ter o ângulo dado passando pelos pontos (P) 

e (Q).  

Na intersecção do arco capaz com a reta, que também é um lugar 

geométrico por ter a condição de conter o vértice do triângulo, têm-se os pontos 

que formam o ângulo referido. Então, pode ocorrer de se ter dois, um ou nenhum 

ponto que satisfaça a condição de formar o ângulo exigido, dependendo da reta 

interceptar, tangenciar ou for externa ao arco capaz. No caso, o problema não 

                                                
14

  Arco capaz de um ângulo é o arco que todo ângulo inscrito nele, onde os lados desse ângulo 
passam por seus extremos, são congruentes. 
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apresentou nenhuma solução porque o arco capaz não interceptou a reta (Fig. 

5.6). 

 

r

P

Q

 

Fig. 5.6: Traçado para solução da Atividade III. 

 

Se o arco capaz tivesse interceptado a reta, mesmo havendo, apenas, 

duas possibilidades para o posicionamento do vértice do triângulo, o problema 

apresentaria uma infinidade de soluções porque os outros dois vértices do 

triângulo, poderiam estar em qualquer posição sobre as retas que definem o 

ângulo, atendendo, apenas, a condição de distarem igualmente do vértice tomado 

sobre a reta dada. 

A expectativa que se tem para essa atividade, tomando por base a 

problemática da ênfase em torno da visualização, como foi identificado nos 

marcos teóricos adotados, é de que os indivíduos desenvolvam estratégias, 

tomando por base traçados relacionados à construção de um triângulo eqüilátero, 

numa situação em que o vértice a ser encontrado sobre a reta estaria na mediatriz 

dos pontos dados. Caracterizando estratégias que se restringem a especulação 
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de um protótipo de triângulo, isto é, desconsideram-se as variáveis envolvidas e 

parte-se para reproduzir uma determinada situação. 

 O que vem a justificar tal expectativa é o entendimento de que as 

estratégias resultam, normalmente, de esquemas que são acionados a partir de 

regras, de contrato didático, freqüentemente adotadas. Regras estas definidas por 

situações usualmente abordadas no ensino e que se solidificam pela ênfase dada 

a certos atributos que, exageradamente, são atribuídos ou considerados em um 

determinado objeto geométrico. Por exemplo, no caso de um triângulo eqüilátero, 

as questões referentes à sua regularidade, que têm como conseqüência uma 

simetria, pode provocar uma tendência na construção dessa figura geométrica de 

privilegiar esta propriedade de simetria em detrimento de outras, como a do 

ângulo ou de semelhança. 

 Considerando a importância atribuída por Van Hiele, Duval e Fischbein na 

questão da visualização, que a coloca como norteadora no processo de 

compreensão de um objeto geométrico, pode-se dizer que as regras geralmente 

adotadas nas estratégias de resolução são subsidiadas por esta visualização.  

Almouloud (2003, p. 130), com base em Duval, explica essa tendência em 

privilegiar a visualização quando afirma que “as figuras formam um suporte 

intuitivo importante” e que “dão uma visão maior do que o enunciado”. Porque 

permitem fazer explorações e antecipações. Complementa, no entanto, que nem 

sempre a ação de visualizar implica em apreender da figura as suas relações ou 

as propriedades envolvidas em relação aos dados fornecidos. 

 

(iv) Atividade IV – Dado um triângulo ABC e a sua circunferência 

inscrita, determinar os centros das circunferências que tangenciam 
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internamente a circunferência e o triângulo ao mesmo tempo (Fig. 

5.7). 

 

 

Fig. 5.7: Diagrama da Atividade IV. 

 

O destaque desta atividade está na tomada de consciência da infinidade 

de soluções possíveis. Como a condição imposta no problema é de que as 

circunferências sejam tangentes internas à circunferência dada e ao triângulo, 

qualquer circunferência interna a estes com centro nas normais dos pontos de 

tangência entre o triângulo e a circunferência dada, consiste numa das soluções. 

Na Fig, 5.8 é apresentada três das soluções possíveis, que se diferenciam pelos 

raios.  
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Fig. 5.8: Traçado para solução da Atividade IV. 

 

Em função do próprio desenho fornecido nos dados do enunciado, o qual 

enfatiza um modelo de tangência que segue os moldes do protótipo de uma 

situação de tangência entre circunferência e triângulo, é provável que os 

indivíduos formulem estratégias erradas, pois estas devem ser voltadas para 

encontrar circunferências que se engastem entre o triângulo e a circunferência, 

como o exemplo ilustrado na Fig. 5.9. 

 

 

Fig. 5.9: Expectativa de solução a ser apresentada pelos sujeitos na 

Atividade IV. 

 



 

 

135 

 

 

Isto viria a ratificar que os conceitos, muitas vezes, estão amarrados a 

padrões que incorporam determinadas características, que ficam sintetizadas em 

representações específicas, como comentado na atividade anterior. Que, segundo 

os teóricos do desenvolvimento do pensamento geométrico, sintetizando nas 

palavras de Duval (2003) é decorrente de influências da memória visual.  

Esta influência se reflete nas estratégias, de modo que as ações são 

predominantemente voltadas para a obtenção de modelos prototípicos, nos quais 

se registram rupturas entre o invariante e as representações de um conceito. O 

que viria a corroborar a hipótese levantada nesta investigação de que os 

indivíduos não utilizam os princípios relativos à determinação de lugares 

geométricos quando estão resolvendo um problema. 

 

(v) Atividade V – Construir um triângulo conhecendo o lado AB e as 

alturas referentes ao vértice (A) e ao vértice (C) (Fig. 5.10). 

 

Fig. 5.10: Diagrama da Atividade V. 

 

Este foi o único problema em que não foi fornecido um desenho da imagem 

do objeto a ser construído. Parte-se assim, do pressuposto que não há influência 

sobre o indivíduo do modelo a ser obtido. Resolver este problema consiste, 

inicialmente, em traçar os lugares geométricos das alturas dadas no enunciado e 

em seguida, identificar nestes lugares geométricos as condições que atendam às 
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exigências do enunciado. O destaque nos dados é que uma das alturas tem como 

referência o lado e a outra um vértice.  

A dificuldade para resolver este problema deve acontecer, exatamente, em 

relação à marcação da altura referente ao vértice, porque o lugar geométrico a ser 

construído é uma circunferência, e é mais freqüentemente associada ao lugar 

geométrico das alturas uma reta paralela ao lado que a altura é tomada como 

referência. 

Assim, para resolver o problema, traça-se uma reta paralela ao lado dado, 

com a distância igual à altura referente a este lado e uma circunferência, com raio 

igual à outra altura e centro no vértice (A). A interseção de uma reta tangente a 

este arco traçado saindo de (B) com a paralela traçada anteriormente define a 

posição do terceiro vértice do triângulo (Fig. 5.11). 

 

A B

hA

hC

A B

C

 

Fig. 5.11: Traçado para solução da Atividade V. 
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O fato de não ter no enunciado nenhum desenho que ilustre a forma que o 

triângulo deve assumir, pode servir como elemento de ratificação do que é 

exposto na atividade anterior sobre a memória visual. No sentido de que as ações 

do indivíduo e, conseqüentemente, o seu raciocínio, ficarem diretamente 

influenciados por representações incorporadas em torno dos objetos geométricos, 

se as respostas destes indivíduos seguirem padrões que venham a ser evidências 

de contemplarem situações específicas.  

As evidências sobre tal assertiva ficarão latentes se for identificado, por 

exemplo, nas estratégias, o uso de esquemas que indiquem relacionamentos com 

situações prototípicas, pois comprovará que as escolhas foram direcionadas em 

função de uma imagem e não do relacionamento dessa imagem com as 

propriedades pertinentes ao objeto. 

Isto porque, a imagem visual sobre um objeto ou elemento geométrico 

contempla singularidades sobre estes, ou seja, características que se sobressaem 

em relação a outras. Mas, ao mesmo tempo, limita seu campo de ação, pois 

centra a atenção em condições que, por vezes, não são relevantes à construção 

que se pretende, por exemplo, colocar um triângulo com um de seus lados 

necessariamente numa horizontal. Na teoria dos campos conceituais, isto pode 

ser caracterizado como proveniente de situações em que a ênfase dada recai 

sobre a representação do objeto ou sobre as propriedades deste. 

Esta ênfase vai recair sobre a representação do objeto quando o desenho 

resultante alterar o objeto para poder se ajustar a um modelo pré-concebido. E vai 

recair nas propriedades quando o desenho não corresponder ao objeto por se 

aplicar propriedades específicas para determinadas situações, isto é, entender 

que as alturas de um triângulo só podem ser marcadas sobre retas 
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perpendiculares. Um exemplo que pode ilustrar um erro dessa natureza é o 

diagrama da Fig, 5.12. 

 

A B

 

Fig. 5.12: Exemplo de um erro provável que pode ocorrer na 

resolução da Atividade V. 

 

 O procedimento ilustrado na Fig. 5.12 mostra que as marcações das 

alturas foram regidas por modelos assumidos, que consiste em adotar uma 

perpendicular para marcar a altura do triângulo. A concepção assumida é de que 

a altura tem de tomar como referência as retas perpendiculares aos lados que se 

referem. No caso da altura em relação ao lado (AB), esta é marcada sobre uma 

perpendicular traçada aproximadamente no meio do segmento, pois não se tem 

idéia de onde se encontra o vértice.  

 A altura referente ao vértice (A) é marcada numa perpendicular tirada deste 

ponto, porque a altura se refere a este ponto. Na interseção dos dois arcos que 

representam as marcações das alturas está o vértice que falta do triângulo. O 

desenho resultante corresponde então às concepções do sujeito sobre as 

propriedades e suas respectivas representações. Ou seja, associam altura do 

triângulo a uma representação que tem necessariamente como referência uma 
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reta perpendicular, não considerando o princípio fundamental que é o da 

distância. 

 Erros dessa natureza ocorrem, precisamente, porque ao invés de utilizar as 

propriedades para obter os lugares geométricos, os traçados feitos correspondem 

a representações assumidas sobre as propriedades. Procedimentos como esses 

caracterizam exatamente as rupturas que se forma entre os significados e 

significantes de um conceito. Os invariantes perdem sua natureza mutante, que é 

a característica de serem obtidos por diferentes encaminhamentos, para se 

amoldarem a modelos pré-estabelecidos e regras fixas de geração. 

 

(vi) Atividade VI – Traçar a circunferência passando pelo ponto (A) e 

que seja tangente a uma circunferência dada no ponto (B) (Fig. 

5.13). 

 

 

Fig. 5.13: Diagrama da Atividade VI. 

 

O interesse desta atividade está na conexão entre lugares geométricos de 

diferentes naturezas, ou seja, eqüidistância entre pontos e tangente a uma 
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circunferência. Um outro aspecto a ser observado, principalmente por ocasião da 

entrevista, se refere à percepção da condição de existência de solução e de como 

esta pode se apresentar.  

Isto porque, para os dados fornecidos, a solução é uma circunferência 

tangente externamente à dada. Mas, a solução poderia ser uma tangência interna 

se a mediatriz entre os pontos (A) e (B) interceptasse a normal que passa por (B) 

na região do plano no interior da circunferência. Poderia, ainda, não ter solução 

se a reta determinada pelos pontos (A) e (B) definisse uma tangente à 

circunferência, ocorrendo uma degeneração da circunferência, ou seja, a 

circunferência com seu centro no infinito. 

Para esta situação proposta, a solução a ser obtida é uma circunferência 

externa à dada, conforme é ilustrado na (Fig. 5.14). 

 

A

B

 

Fig. 5.14: Traçado para solução da Atividade VI. 
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 Pela disposição dos dados não deve surgir dificuldade em torno da 

concepção sobre a disposição da solução. A dificuldade deve acontecer no 

sentido do indivíduo não conseguir acionar as propriedades necessárias para 

chegar à solução. Principalmente a que se refere à situação de tangência com a 

circunferência dada, porque esta condição poderá ser tomada como irrelevante 

uma vez que já é dado o ponto de tangência, isto é, não se tem a preocupação de 

acionar esquemas envolvendo a circunferência porque o problema se resume em 

traçar uma circunferência passando pelos pontos (A) e (B). 

 Assim sendo, as ações do sujeito devem ficar direcionadas a procurar 

alguma relação na mediatriz entre (A) e (B) para definir o centro da circunferência 

solução. O que viria a caracterizar, segundo a teoria dos campos conceituais, que 

não se está contemplando devidamente os invariantes, pois condições que são 

necessárias, mas que não são suficientes, como a da circunferência passar em 

(B), assumem a condição de suficiente. Ou seja, uma circunferência passando por 

(B) já seria considerada como tangente à circunferência dada. 

 

(vii) Atividade VII – Traçar uma circunferência que passe pelos pontos 

(A) e (B) e seja tangente a reta dada (Fig. 5.15). 
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Fig. 5.15: Diagrama da Atividade VII. 

 

Este problema é uma variação do anterior, tendo-se colocado uma reta no 

lugar da circunferência e não definido o ponto de tangência sobre a reta. O fato de 

não se definir o ponto de tangência foi no sentido de observar a estratégia que 

seria adotada, para o caso dos indivíduos terem dificuldades em acionar 

esquemas por essa condição imposta, uma vez que a propriedade que determina 

o lugar geométrico a ser traçado vai exigir uma construção que envolve um 

campo conceitual mais amplo para a sua obtenção, enquanto no anterior consistia 

em traçar a normal do ponto de tangência. 

Se os indivíduos procederem corretamente para obter a solução deste 

problema, o encaminhamento deve atentar para a necessidade de encontrar um 

ponto eqüidistante dos três elementos dados. Para atender a essa exigência 

pode-se, dentro do campo conceitual que geralmente é abordado no ensino da 

geometria gráfica, construir parábolas, obtidas como o lugar geométrico 

eqüidistante entre cada ponto e a reta, e, em seguida, identificar a posição do 

centro da circunferência pela interseção dessas cônicas (Fig. 5.16), fazer a 
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interseção de uma das parábolas com a mediatriz entre os pontos dados (Fig. 

5.17), ou utilizando a propriedade de eixo radical15 (Fig. 5.18). 

 

A

B
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Fig. 5.16: Traçado para solução da Atividade VII, empregando 

interseção de parábolas. 

                                                
15  Eixo radical é lugar geométrico dos pontos de um plano, que tem igual potência em relação a 
duas circunferências. 
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Fig. 5.17: Traçado para solução da Atividade VII, empregando 

interseção de parábola com mediatriz. 
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Fig. 5.18: Traçado para solução da Atividade VII, empregando eixo radical. 

 



 

 

145 

 

 

 Duas questões podem ser apontadas como destaque nesta atividade, as 

duas soluções possíveis que esta tem, e o fato de que, diferentemente da 

anterior, não foi dado o ponto de tangência.  

Se acontecer dos indivíduos atentarem, apenas, para uma das soluções 

pode ser apontado como um indício de que existe certa dificuldade em perceber 

as transformações que um dado objeto geométrico pode ser submetido ou por 

terem visualizado apenas para uma das soluções. Neste sentido, as ações dos 

indivíduos poderiam ser interpretadas como sendo influenciadas por situações 

prototípicas, onde modelos padrões são tomados como referência, o que vem a 

prejudicar a observação de singularidades e limites.  

Essa tendência pode ser ratificada, comparando o resultado apresentado 

na Atividade II, pois esta, também, admite duas soluções, porém a sua natureza 

torna mais explícita a possibilidade de duas soluções do que todas as outras 

atividades que tenham mais de uma solução. 

A comparação é no sentido de que, parte-se do pressuposto que, 

visualmente, é mais perceptível a identificação da existência das duas soluções 

na situação das duas secantes, da Atividade II, do que a existência de duas 

circunferências passando por dois prontos e tangentes a uma reta. Principalmente 

quando estas duas circunferências vão ter raios diferentes.  

Isto ocorre, provavelmente, porque, no caso das secantes à circunferência, 

existe subjacente, na própria figura da circunferência, o princípio da simetria. Ou a 

questão de que em outras situações, como o traçado de tangentes a uma 

circunferência, sempre articular com as duas soluções possíveis. Desta forma, o 

que viria a direcionar as ações dos indivíduos seriam representações, não do 

objeto a ser construído, mas de uma propriedade inerente a este objeto. 
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Considerando uma das premissas da teoria dos campos conceituais, a de 

que um conceito não é exclusivo de uma única situação, como, também, em uma 

situação vão estar envolvidos vários conceitos, pode-se inferir que o fato de se 

assumirem determinados invariantes e representações como padrões, prejudica 

na formação do conceito pois, inevitavelmente, implicará em distorções em outras 

situações.  

Em relação aos teóricos que tratam do desenvolvimento do pensamento 

geométrico, este aspecto pode ser visto como decorrente da não interação entre a 

imagem que emerge do objeto e o conceito sobre este, prejudicando na 

elaboração das associações e na identificação das propriedades a serem 

tomadas como referência. 

A questão em relação à tangência pode vir a possibilitar a identificação de 

concepções sobre o entendimento da variável imposta, que é a condição de 

tangência, porque vai exigir, por parte dos indivíduos, acionarem conceitos 

específicos sobre tangência, mas que estejam, ao mesmo tempo, vinculados aos 

dados fornecidos, ou seja, a de passar pelos dois pontos.  

Comparando com o que foi solicitado na Atividade VI, onde a abordagem 

em relação à tangência estava explicitamente definida no enunciado, e nesta 

outra atividade a relação é implícita, pode-se observar a existência das rupturas 

entre significados e significantes de um conceito, analisando como este dado 

influenciou no acionamento dos esquemas para solucionar o problema. 

A ruptura será identificada, de acordo com os marcos teóricos assumidos, 

se no desenho que representa a solução do problema a condição for levada em 

consideração, no sentido de apresentar uma situação de tangência, mas os 
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traçados feitos não empregarem as propriedades para obter a condição de 

tangência. 

Isto mostraria que a estratégia utilizada para resolver o problema baseou-

se exclusivamente em procedimentos gráficos que viessem a atender ao 

solicitado, não levando em consideração as propriedades que seriam necessárias 

para atingir o objetivo. Assim, o traçado feito segue uma orientação intuitiva, onde 

o referencial é a representação. 

 

(viii) Atividade VIII – Dados dois pontos (A) e (B), traçar por eles duas 

retas que sejam paralelas e que estejam entre si a uma distância (d) 

(Fig. 5.19). 

 

Fig. 5.19: Diagrama da Atividade VIII. 

 

 Dependendo do esquema que o individuo tenha sobre esse campo suas 

estratégias podem seguir encaminhamentos que venham ou não a atender a 

exigência da distância estabelecida no enunciado. 

Uma forma de resolver este problema é criando um lugar geométrico 

eqüidistante de um dos pontos dados, que vai ser uma circunferência com raio 
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igual à distância estabelecida. E, em seguida, traçar tangentes a esta 

circunferência a partir do outro ponto. As paralelas tiradas a essas tangentes 

resultam nas duas soluções possíveis (Fig. 5.20). 

 

d

A

B

 

Fig. 5.20: Traçado para solução da Atividade VIII. 

 

Adotar uma estratégia como esta mostra que o procedimento da 

construção levou em consideração as propriedades envolvidas em consonância 

com a representação que se tinha sobre a situação. O que indica a existência de 

um relacionamento entre significados e significante dos conceitos envolvidos.  

Isto porque, a estratégia toma como princípio que se as retas a serem 

traçadas têm de estar a uma distância estabelecida, então os pontos por onde as 

paralelas vão passar têm de eqüidistar da mesma distância em relação às retas. 

No entanto, a relação de distância para ponto não é equivalente para uma reta. 

Medir distância a uma reta implica em considerar uma direção perpendicular a 

esta reta. 
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Por isso, o procedimento considera a circunferência como o lugar 

geométrico eqüidistante do ponto (A), mas ao adicionar a variável do outro ponto, 

o faz por meio de traçado das tangentes para poder articular com a implicação da 

distância em relação à reta. 

Não considerar a relação entre significados e significantes pode ocasionar 

de privilegiar determinados aspectos envolvidos que resultem em erros. Por 

exemplo, pode acontecer do indivíduo fixar a atenção no desenho construído por 

ocasião de se traçar uma reta paralela à outra por um ponto dado.  

Uma possível conseqüência advinda desta ênfase a essa situação é de 

interpretar que se os pontos vão estar em cada uma das retas e estas vão distar 

da medida estabelecida, então a solução é obtida fazendo o lugar geométrico 

eqüidistante de cada um dos pontos. Ou seja, fazer circunferências com raio igual 

à distância estabelecida por cada um dos pontos dados e verificar a intersecção 

entre essas circunferências para definir os pontos por onde as retas paralelas 

passariam.  

Este procedimento reproduz o modelo de uma situação em que se detém 

na representação de distância entre pontos, desconsiderando o fato de que por 

um ponto estar a uma determinada distância de dois outros, não implica que este 

também esteja à mesma distância em relação a uma reta que passe por um 

desses pontos. 

Erros dessa natureza ocorrem porque, apesar das representações do 

indivíduo contemplarem toda uma gama de situações, de modo que faz parte da 

natureza humana a habilidade de manipular com diferentes transformações e 

conseguirem adaptar os conhecimentos para novas situações, por vezes ocorrem, 

como afirma Duval (1995, 1998), falhas na apreensão operativa. 
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Com isso surgem alguns hiatos, resultando em representações incompletas 

e, também, pela dificuldade de uma imagem sintetizar todas as características de 

um objeto. Além disso, o desenho tem a natureza de ser uma imagem estática e 

conseqüentemente há uma tendência em fixar o raciocínio para representações 

específicas. 

Representações essas que podem ter sido geradas ou influenciadas pela 

visualização da situação ou pelas concepções que se tem em torno do objeto que 

se reflete em suas representações, o que, para Fischbein (1993), caracteriza o 

não relacionamento entre a componente conceitual e a figural do objeto. 

 Assim, se for adotado o procedimento anteriormente citado para resolver o 

problema, a dificuldade que pode surgir é no sentido de definir qual o referencial 

que deve ser empregado para estabelecer a distância estabelecida, porque, 

geralmente, as situações envolvidas no traçado de paralelas tomam como 

referência uma reta para marcar a distância, e neste caso o referencial é uma 

circunferência. 

 Chegar ao traçado da circunferência pode não ser problemático, pois a 

noção da propriedade de eqüidistância de uma circunferência é, em princípio, 

conhecida. No entanto, a questão que deve surgir é de saber como identificar o 

ponto que definirá a direção da reta a ser traçada. 

Surge essa dificuldade exatamente porque a representação que se constrói 

sobre o objeto, por vezes, não dá margem às transformações. Resultando na 

dissociação entre a componente conceitual e a figural citada acima. Essa 

dissociação apontada por Fischbein, no âmbito da construção do conhecimento 

vai dificultar a interação entre os significados e significantes de um conceito.  
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Isto porque, para se construir um conceito é necessário, como afirma 

Vergnaud (1996a), que este não seja reduzido a uma definição, a uma situação 

em particular ou a uma representação e dispor de competências necessárias, 

uma vez que um campo conceitual tem uma natureza dinâmica e heterogênea.  

No entanto, a tendência é do sujeito se prender a situações específicas, 

particulares ou prototípicas. O que implicaria, numa atividade desta natureza, das 

estratégias serem direcionadas para atender a representação que se tem sobre 

retas paralelas, ou seja, determinar um ponto a partir de uma distância 

estabelecida para definir a posição da reta.  

Como a noção de distância entre retas está naturalmente associada a 

representações em que se têm envolvida a noção de paralelismo e 

perpendicularidade, porque são as propriedades geralmente evocadas nos 

traçados dessa natureza, e para resolver esta atividade, o referencial do sujeito 

deve se desprender destas noções, para formular uma outra, associada a 

transformações decorrentes dos dados fornecidos, os conceitos envolvidos 

extrapolam o modelo que é naturalmente associado, exigindo um desapego de 

situações prototípicas. 

Dependerá também da forma como o sujeito vai visualizar a situação, a 

percepção das duas soluções possíveis. Assim, o fato de não conseguir elaborar 

uma estratégia para resolver o problema ou não apresentar todas as duas 

soluções possíveis pode ser identificado como hiatos no campo conceitual, 

resultado da não interação entre significados e significantes porque não são 

aplicadas as propriedades pertinentes às condições que se tem. Estes hiatos, 

estariam associados a concepções que se organizam a partir de representações 

incompletas, por serem associadas a determinadas situações. 
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O que comprovaria que as construções não tomam por base o traçado de 

lugares geométricos. Na realidade, elas repetem padrões que se baseiam na 

repetição de traçados feitos em outras situações, seguindo orientações de 

contratos didáticos anteriormente estabelecidos, ou reprodução de modelos. 

 

(ix) Atividade IX – Traçar uma circunferência de raio (r), que passe por 

um ponto dado (A) e que seja tangente a uma reta dada (Fig. 5.21). 

 

Fig. 5.21: Diagrama da Atividade IX. 

 

Como nas atividades anteriores, um dos aspectos a ser destacado está na 

identificação das duas soluções possíveis. Dando prosseguimento ao conceito de 

tangência que vem sendo abordado nas Atividades VI e VII faz parte da análise a 

estratégia a ser adotada para contemplar a exigência de traçar a circunferência 

tangente à reta. 

A solução do problema proposto consiste na determinação de lugares 

geométricos eqüidistantes da reta e do ponto com uma medida igual ao raio da 

circunferência a ser traçada. A interseção desses lugares define a posição dos 

centros das circunferências requeridas no enunciado (Fig. 5.22). 
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Fig. 5.22: Traçado para solução da Atividade IX. 

 

 Sendo enfocado a mesma questão de tangência, bem como, o fato do 

problema apresentar mais de uma solução, em uma situação que envolve outras 

propriedades para se chegar à solução, serve para validar as questões 

mencionadas anteriormente na análise feita nas outras atividades sobre os 

modelos e condições que são tomados como referência para acionar os 

esquemas. 

 Repetindo as estratégias que indicam a não contemplação das 

propriedades necessárias para a construção da solução ou o fato de centrarem a 

atenção em apenas uma das soluções, pode ser tomado como evidência de uma 

regularidade, isto é, à falta de relacionamento entre a representação de um objeto 

e os seus invariantes.  

 Em relação ao número de soluções ou à impossibilidade desta, é 

interessante observar, nesta atividade e nas outras em que isso ocorre, sob que 

condições elas são identificadas. A observação de tais condições, ou seja, a da 
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existência das possíveis soluções, pode fornecer os indicadores de que a 

problemática acontece em função da concepção que se tem sobre a 

representação do objeto que está sendo construído. 

Concepção esta que pode estar atrelada às propriedades do objeto que 

são assumidas como prioridade ou por um outro motivo qualquer, decorrente, por 

exemplo, de hábitos adquiridos na resolução de problemas em que se contenta 

em encontrar uma solução ou que consideram que todo e qualquer problema 

proposto tem de ter uma solução independentemente das condições 

estabelecidas.  

 O contraditório nessa postura, de apresentar apenas uma das soluções ou 

achar que sempre um problema proposto tem solução, é que em algumas 

situações existe uma compreensão da existência de mais de uma solução e em 

outras isto é completamente desconsiderado. Ocorre ainda, que dependendo da 

situação, afirmam que não tem como resolver o problema porque a disposição 

dos dados entra em conflito com a representação que este tem sobre o modelo a 

ser construído.  

Por exemplo, no traçado de tangentes a uma circunferência, geralmente, 

são apresentadas as duas soluções; mas, se é solicitado o traçado de 

circunferência tangente aos lados de um triângulo, na maioria das vezes, só é 

considerada a inscrita ao triângulo, não se fazendo referência àquelas que 

tangenciam externamente.  

A causa disto, em princípio, deve estar relacionada ao fato de não se 

adotar os princípios relativos à noção de lugar geométrico, o que exigiria um 

relacionamento entre significados e significantes porque representação e 

propriedades devem estar associadas entre si para se ter uma univocidade no 
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objeto que está enfocando. Outros fatores podem também contribuir para esse 

tipo de ocorrência, como os hábitos incorporados por determinadas metodologias, 

proveniente dos contratos didáticos. 

 

(x) Atividade X – Traçar uma circunferência com raio (r) e que seja 

eqüidistante de três pontos dados não em linha reta (Fig. 5.23). 

 

 

Fig. 5.23: Diagrama da Atividade X. 

 

Esta atividade é uma versão de um problema tradicionalmente abordado 

por professores em sala de aula, que é o de circunferência circunscrita a um 

triângulo ou determinação de uma circunferência que passa por três pontos não 

colineares. Para solucionar o problema o procedimento consiste, como nessas 

situações tradicionais, em fazer as mediatrizes e determinar o centro da 

circunferência pela interseção destas. A diferença está no raio da circunferência 

solução, que é aquele definido no enunciado do problema (Fig. 5.24). 
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Fig. 5.24: Traçado para solução da Atividade X. 

 

No entanto, ao se determinar o raio da circunferência no enunciado da 

Atividade X, se o indivíduo ficar preso ao modelo das situações tradicionais, 

mencionadas anteriormente, vão aparecer conflitos em torno do enunciado ou da 

posição dos dados. Por eles não estarem dispostos a permitir a solução do 

problema porque, visualmente, já se percebe que para o raio dado não é possível 

traçar uma circunferência que passe pelos três pontos com aquele raio. 

As considerações que podem ser feitas em torno deste problema versam 

sobre a noção de eqüidistância em relação a uma circunferência e como ocorre a 

relação dessa eqüidistância com o ponto eqüidistante dos três pontos. Estas 

noções, inevitavelmente, envolvem conceitos sobre distância a uma 

circunferência e mediatriz, que fazem parte dos traçados básicos na introdução ao 

ensino das construções geométricas.  
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Se estes conceitos emergem de situações prototípicas, que resultam em 

modelos mentais com representações que não correspondem ou não contemplam 

todas as características do modelo geométrico, quando os esquemas são 

acionados haverá uma tendência em se tentar contemporizar essa situação 

prototípica com a que está sendo proposta e, conseqüentemente, as ações vão 

ser no sentido de reproduzir as condições que caracterizam esse modelo 

incorporado por conta dos significados que lhes foram dados. 

Significados estes que se fixam no pressuposto que quando se tem um 

problema envolvendo três pontos e o traçado de uma circunferência, o 

procedimento consiste em traçar as mediatrizes para determinar o centro da 

circunferência que passa por esses pontos.  

Se o problema, como é o caso, pede para traçar uma circunferência de raio 

dado que eqüidiste dos pontos, a estratégia a ser adotada, provavelmente, vai ser 

no sentido de procurar a posição de um centro em que se possa traçar a 

circunferência que fique o mais próximo possível desses pontos. 
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CAPÍTULO 6 
 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

 

 Neste capítulo apresentamos a análise e a discussão dos dados que foram 

coletados no processo de investigação. Na primeira seção descrevemos a origem 

dos dados e como estes foram organizados. Em seguida pontuamos as 

categorias estabelecidas, para análise dos traçados feitos pelos sujeitos, 

identificando-se o enquadramento das respostas apresentadas em cada uma das 

categorias. 

 Na intenção de verificar as condições que induzem uma maior incidência 

em uma dada categoria, procedemos a uma análise comparativa das condições 

que propiciam ou direcionam a um determinado resultado, tomando-se por base a 

fundamentação teórica adotada. 

 Em seguida fazemos a análise e a discussão dos protocolos gerados nas 

entrevistas com os sujeitos, sobre as justificativas destes em torno das estratégias 

adotadas para a resolução dos problemas propostos no teste. Para isso, também 

são definidas algumas categorias que foram formuladas em consonância com o 

marco teórico e com os indicadores já identificados pelos resultados apresentados 

na análise dos redesenhos. 

 

6.1 Os dados e os procedimentos de análise 

 Conforme definido na metodologia, a coleta dos dados sobre o fenômeno a 

ser investigado aconteceu por meio de um teste contendo dez atividades de 
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resolução de problemas, envolvendo situações que enfocam traçados de lugares 

geométricos de eqüidistância e angulares.  

Para identificação da versão16 do teste que os sujeitos foram submetidos e 

o respectivo grupo a que pertenciam, foi definida uma codificação constando de 

uma numeração crescente obedecendo à ordem de entrega da atividade 

respondida, seguido de uma sigla que identificava cada uma das versões do 

teste. Esta sigla variava em (T1) e (T2), que significa teste do tipo um e teste do 

tipo dois.  

Participou da investigação um total de 39 sujeitos, que estão discriminados 

na Tabela 6.1. Consistiram em alunos do curso de Licenciatura em Desenho e 

Plástica da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

 

Tabela 6.1: Mapa do quantitativo de sujeitos investigados em seus 

respectivos períodos do curso de Licenciatura em Desenho e Plástica e 

a relação da versão do teste a que foram submetidos. 

Relação quantitativa da 
versão do Teste 

respondido 

Período no Curso 
 

No de Sujeitos 
Investigados 

T1 T2 
2o Período 15 9 6 

4o Período 5 2 3 

6o Período 10 6 4 

8o Período 9 5 4 

Total 39 22 17 

 

 O fato de terem sido aplicados mais testes do tipo (T1) do que o (T2) é que, 

na distribuição dos testes se iniciava pelo tipo (T1) e devido a número de 

                                                
16

 Como foi colocado na metodologia, o Teste foi proposto em duas versões, variando apenas a 
ordem das atividades. O objetivo é de que não houvesse uma tendência a serem resolvidas as 
mesmas questões, em função de normalmente as primeiras atividades serem mais privilegiadas 
do que as últimas. 
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participantes, ocorria de terem mais testes de um tipo do que do outro. Um outro 

motivo foi por conta da eliminação de dois sujeitos no processo, pois estes não 

participaram da etapa de entrevistas. 

 A análise dos dados coletados ficou centrada na avaliação dos esquemas 

acionados pelos indivíduos no processo de resolução das atividades propostas no 

teste. A avaliação, por sua vez, teve como fonte: (i) os desenhos apresentados na 

resolução das atividades (ii) e os protocolos obtidos por meio de entrevistas com 

cada um dos sujeitos participantes da investigação, em que se levantavam as 

justificativas dos procedimentos adotados.  

Nas duas fontes, o processo de avaliação consistiu numa categorização 

das regularidades identificadas. Regularidades essas, que englobam ações, erros 

e interpretações. Estas regularidades delineiam um perfil das estratégias dos 

indivíduos, e sobre este perfil são demarcadas as interações que acontecem entre 

os significados e significantes dos conceitos envolvidos na resolução da atividade. 

A avaliação dos traçados aconteceu em duas etapas. Numa primeira etapa 

executou-se o redesenho17 dos traçados feitos que se encontra no Apêndice A, 

em que se procurou entender a seqüência de passos dos traçados e que 

resultados tinham sido alcançados. Na segunda etapa, com base nos resultados 

apresentados, procedeu-se uma avaliação que adotou como parâmetro critérios 

de categorias estabelecidas a partir do desempenho apresentado pelos sujeitos 

investigados na resolução dos problemas propostos, levando em consideração as 

regularidades levantadas nas ações, erros e interpretações. 

A intenção no redesenho foi o de se ter uma reconstituição das ações, não 

só em termos de resultados, mas, também, e principalmente, para capturar as 
                                                
17

 O termo ‘redesenho’ está se referindo a reprodução, por parte da pesquisadora, dos traçados 
feitos pelos sujeitos nas resoluções das atividades que foram feitas com os instrumentos 
tradicionais de desenho.  
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implicações das estratégias feitas. Estratégias essas que envolviam, desde a 

abertura dos arcos traçados e suas amplitudes até a percepção de 

generalizações possíveis de serem feitas em termo da não repetição de certos 

traçados por já se ter obtido o dado em certas ações.  

Após a análise e discussão dos traçados apresentados no teste, procede-

se com a análise e discussão em torno dos protocolos gerados nas entrevistas 

com os sujeitos. A entrevista versou sobre questões que abordam as justificativas 

das estratégias adotadas na resolução das atividades, sobre a operacionalidade 

dos traçados com os instrumentos empregados, como o sujeito interpreta os 

dados fornecidos no problema e as respectivas implicações no caso dos dados 

serem alterados.  

No processo de análise, tanto em relação ao teste como dos protocolos 

gerados pelas entrevistas, são discutidas as estratégias adotadas, comparando-

se com as expectativas que foram previstas na análise preliminar. Todas as 

considerações feitas têm como parâmetro as ações, erros e interpretações dos 

sujeitos em cada uma das atividades.  

 

 

6.2 Análise e discussão dos redesenhos 

Como foi colocada anteriormente, a análise em torno dos traçados incidiu 

sobre as constatações feitas nas escolhas dos sujeitos e a avaliação do 

desempenho em cada uma das atividades. O que veio a subsidiar a identificação 

das escolhas dos sujeitos foram os redesenhos dos traçados feitos por estes, pois 

facilitou a reconstituição dos passos nos traçados.  

Tomando por base os traçados reconstituídos e os resultados apresentados 

em termos do que resultou das estratégias adotadas, gerou-se um padrão que 
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subsidiou a formulação de nove categorias, que caracterizam níveis de 

desempenho dos sujeitos nas diferentes atividades. 

Este desempenho consiste numa avaliação em que o julgamento se reporta 

à relação e interação que foram consideradas, por parte dos sujeitos, entre as 

propriedades das figuras a serem construídas, os dados fornecidos e o desenho 

resultante do traçado. 

As regularidades identificadas e agrupadas nas categorias estabelecidas na 

Tabela 6.2 são apresentados em nove níveis, denominados por ordem alfabética. 

Em cada um dos níveis é feita a descrição das condições que caracterizam cada 

um deles. 

 

Tabela 6.2: Caracterização dos níveis estabelecidos, segundo as 

categorias de análise definidas a partir dos desempenhos 

apresentados pelos sujeitos nas resoluções das atividades. 

Nível Descrição 

A Situação em que o sujeito conseguiu resolver a atividade, 
independentemente de ter apresentado todas as soluções possíveis. 

B Situação em que o sujeito não resolveu a atividade ou não conseguiu 
montar qualquer estratégia que resultasse em procedimentos 
pertinentes. 

C Situação em que as ações do sujeito foram direcionadas em função da 
interpretação errada dos dados fornecidos no enunciado. 

D Situação em que as ações do sujeito foram direcionadas em função da 
interpretação errada do que estava sendo solicitado no enunciado do 
problema. 

E Situação em que as ações do sujeito foram direcionadas em função da 
interpretação errada das propriedades envolvidas na figura geométrica. 

F Situação em que a resposta tomou por base o desenho, resultando que 
o traçado consistia apenas numa ajustagem do modelo a ser construído 
com os dados fornecidos a partir de uma imagem mental que se cria, 
conforme a interpretação que é feita do problema. 

G Situação em que o sujeito fez uma mixagem entre propriedades corretas 
com outras incorretas. 

H Situação em que o sujeito apenas aplicou propriedades básicas 
relacionadas aos dados. 

I Situação em que foram apresentadas todas as soluções possíveis da 
atividade. 
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 O nível (I), diferentemente dos outros, em que os critérios de avaliação 

abrangiam aspectos conceituais, é uma categoria que indica situações em que 

são considerados aspectos pertinentes à habilidade de visualização de um 

modelo, ou seja, à capacidade de perceber numa situação proposta como a 

solução vai se configurar, podendo, assim, prever as soluções possíveis.  

Considerando a importância dessa habilidade na formulação de uma 

estratégia de ação numa construção geométrica, pois, segundo Fischbein (1998), 

ela se constitui numa componente intuitiva que abrange a imaginação e a 

visualização, é que se deu ênfase durante o processo de avaliação. 

Principalmente, em atividades em que essa característica era um dos fatores a 

serem consideradas na resolução do problema.  

Desta forma, foi adicionado ao nível estabelecido na avaliação a letra (I), 

correspondente a situação em que o desenho final apresenta todas as soluções 

possíveis, interpretando-se essas situações como indicadores de esquemas que 

consideram essa variável como necessária para atingir o objetivo de resolver o 

problema naquela atividade. 

 No Apêndice A encontram-se os redesenhos dos traçados feitos pelos 

sujeitos no Teste. Os redesenhos foram dispostos em um quadro, de modo que 

cada coluna corresponde às respostas apresentadas por um sujeito em cada uma 

das dez atividades do teste, identificadas com números romanos. A diferenciação 

dos sujeitos foi feita pela estipulação de uma numeração, de ‘1’ a ‘39’. Junto a 

essa identificação numérica dos sujeitos foi colocada a referência ‘T1’ ou ‘T2’ para 

identificar a versão do teste a que este foi submetido.  

Seguindo esta sistemática, a organização dos sujeitos no quadro seguiu a 

ordem de progressão dos períodos do curso no segundo semestre letivo de 2004, 
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ou seja, do número 1 (um) ao 15 (quinze) corresponde alunos do segundo 

período, do número 16 (dezesseis) ao 20 (vinte) são alunos do quarto período, do 

número 21 (vinte e um) ao 30 (trinta) são do sexto período e do número 31 (trinta 

e um) ao 39 (trinta e nove) são alunos do oitavo período. 

 Ao lado de cada diagrama do redesenho da atividade colocou-se uma letra 

correspondendo ao nível obtido na avaliação feita, segundo os critérios 

estabelecidos na Tabela 6.2. Os redesenhos dos traçados apresentados pelos 

sujeitos no teste foram feitos no AutoCAD para se ter uma uniformidade de leitura 

das linhas utilizadas e uma melhor facilidade para edição.  

Na medida do possível procurou-se ser fiel aos traçados feitos pelos 

sujeitos, tentando-se respeitar posições e dimensionamentos. Nos casos em que 

os sujeitos não responderam a atividade, a posição correspondente ao diagrama 

foi deixada em branco. 

 O asterisco adicionado ao número romano de identificação das atividades 

na tabela do Anexo 2 corresponde às situações nas qual o problema tem mais de 

uma solução. Também, no sentido de facilitar o processo de leitura dos diagramas 

correspondentes aos redesenhos das atividades, foi estabelecido que os dados 

do problema se apresentariam na cor preta, azul para os traçados de construção 

e vermelho para a solução apresentada.  

Além do objetivo proposto com o redesenho dos traçados feitos pelos 

sujeitos, o quadro resultante do conjunto, possibilita a constatação das 

regularidades procuradas, em face dos redesenhos se encontrarem, de certa 

forma, organizados segundo um padrão de apresentação que vem a facilitar a 

comparação dos procedimentos adotados. 
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 A relação comparativa entre os desempenhos alcançados pelos sujeitos 

em relação aos níveis estabelecidos na Tabela 6.2 da categorização é sintetizada 

em termos de percentuais de incidência dos sujeitos em cada um dos níveis, nas 

respectivas atividades, na Tabela 6.3.  

Os índices no nível (I) por terem características específicas, uma vez que 

contempla aspectos pertinentes à percepção das soluções possíveis da atividade, 

é tratada em separado das outras categorias. A relação desta categoria (I) com as 

outras se restringe à identificação da percepção de todas as soluções possíveis, 

no caso das atividades que admitem mais de uma solução.  

 

Tabela 6.3: Relação de incidências do desempenho nos níveis 

apresentado pelos sujeitos investigados, segundo as categorias de 

análise, em cada uma das atividades. 

 A B C D E F G H I 

I 69.22
% 

20.50
% - 2.57% - 5.14% - 2.57% - 

II 
- 

30.79
% 

15.38
% - 

10.26
% 

43.57
% - - 

43.57
% 

III 
5.14% 

23.07
% - - 

12.90
% 

58.89
% - - 5.14% 

IV 30.79
% 7.69% - 

38.36
% 2.57% 

12.90
% - 7.69% 0% 

V 23.28
% 

15.38
% 

10.26
% - 2.57% - 

43.37
% 5.14% - 

VI 28.19
% 5.14% - 

10.26
% 

17.94
% 5.14% 

28.19
% 5.14% - 

VII 
2.57% 

10.26
% - - 2.57% 

23.12
% 

40.97
% 

20.51
% - 

VII

I 23.08
% 5.14% 2.57% 

10.26
% - - 

58.95
% - 2.57% 

IX 12.90
% 7.69% - - - 7.69% 

71.72
% - 5.14% 

X 71.79
% 

10.26
% - - 5.14% 

12.81
% - - 

 

- 

 

 No registro de contagem do tempo utilizado para resolução das atividades, 

constatou-se que a média de tempo utilizado, que foi em torno de 2:00 horas, 
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abrangeu a maioria dos sujeitos investigados. Como esta média de tempo 

correspondeu a sujeitos de todos os quatro períodos do curso, pode-se inferir que 

o grau de dificuldade enfrentado para a resolução das atividades foi equivalente 

para os diferentes sujeitos, independentemente do período em que se 

encontravam.  

Podendo-se apontar isto como um indicativo de que certas dificuldades 

permanecem, independentemente do período, pois, em teoria, os sujeitos mais 

experientes deveriam responder mais rapidamente às atividades por terem uma 

experiência e uma maior abrangência no campo conceitual, que viria a facilitar a 

resolução das atividades. 

Para a análise e a discussão de cada uma das atividades, inicialmente são 

apresentadas, em cada uma delas, as avaliações que resultaram numa 

categorização das regularidades encontradas. Esta avaliação é apresentada na 

forma de um gráfico, que tem como objetivo ilustrar os índices nas diferentes 

categorias. 

Em seguida são apresentadas as observações oriundas dos resultados 

encontrados, que vão subsidiar no processo de confronto com o que tinha sido 

previsto na análise preliminar, descrita no Capítulo 5 e, também, para justificar a 

categorização feita.  

 

6.2.1 Análise das categorias identificadas nas atividades 

 Nesta seção é procedida uma análise das ações feitas pelos sujeitos, 

fazendo-se uma comparação com aquilo que havia sido previsto na análise 

preliminar. 
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6.2.1.1 Atividade I 

 A Atividade I, cujo enunciado e 

dados são apresentados na Fig. 6.1, 

registrou incidências em cinco das 

categorias, conforme é ilustrado no 

Gráfico 6.1. 
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Gráfico 6.1: Relação dos desempenhos alcançados na Atividade I. 

 

 Observa-se pelo Gráfico que houve um grande número de sujeitos que 

conseguiram resolver o problema, pois na categoria ‘A’ registraram-se cerca de 

69.22% de incidências. Todavia, apesar de ter sido a grande maioria, ficou aquém 

do que poderia ter sido, em virtude dos conceitos envolvidos consistirem em 

traçados básicos e que é usualmente utilizado em diferentes situações, o que 

poderia se esperar uma totalidade de acertos. 

Atividade I: 
Dados dois pontos (A) e (B) e uma reta (r), determinar na reta 
dada um ponto que esteja a igual distância de (A) e (B). 
 

 
Fig. 6.1: Enunciado e dados da Atividade I. 
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O fato de ter havido 20.50% dos sujeitos categorizados no nível ‘B’, 

correspondendo àqueles que não conseguiram resolver ou montar uma estratégia 

que tivesse algum sentido para o que estava sendo solicitado, demonstra que o 

domínio da noção de lugar geométrico, mesmo aqueles mais usuais, não ocorre, 

podendo ser considerado como uma evidência de que a falta deste domínio 

implica, até mesmo, em situações simples, que se reportam a traçados 

freqüentemente empregados . 

 No diagrama do sujeito 24 (Fig. 6.2), que teve seu desenho categorizado 

nesse nível ‘B’, constata-se que foram traçadas retas, pelos pontos, paralelas a 

reta dada. Uma conjectura que pode ser feita sobre esses traçados é de que a 

noção de eqüidistância tem subjacente uma medida de referência, haja vista que 

ele assume a distância das paralelas para adotar como referência. 

No entanto, essa referência é vista como uma representação, visto que não 

são feitos traçados que permitam encontrar a solução. Não são feitos os lugares 

geométricos. Os traçados, são direcionados para estabelecer a medida que 

expressa a eqüidistância. 

 

 

Fig. 6.2: Diagrama da Atividade I do sujeito 24. 
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 Procedimentos como estes são exemplos de que os esquemas acionados 

não se reportam à construção de lugares geométricos. Observa-se nessas 

estratégias que, todas as ações são no sentido de construir uma representação 

da propriedade em foco. Como essa representação se baseia em imagens e não 

nos invariantes do conceito, o resultado, geralmente, é de que as estratégias 

ficam interrompidas por não vislumbrarem que outras ações podem ser feitas. 

 Em relação à categoria ‘D’, caracterizada como equívoco em relação ao 

enunciado (Fig. 6.3), ocorreu apenas um caso, correspondendo a 2,57%. A 

interpretação em torno dos traçados apresentados é de que houve equívoco em 

relação ao enunciado do problema, pelos traçados feitos apresentam evidências 

de um transporte de medidas de uma posição para outra.  

A noção de lugar geométrico de eqüidistância considerada foi a de tomar 

uma medida como referência e transportar para a reta, entendendo que, com este 

procedimento, respondia ao problema proposto, porque havia definido a posição 

de pontos na reta dada que estavam distando de uma mesma medida. 

 

 

Fig. 6.3: Diagrama da Atividade I do sujeito 26. 
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 A similaridade desse sujeito 26 com o sujeito anterior, o 24, diz respeito ao 

equívoco em relação à noção de eqüidistância. Apesar de seus traçados serem 

no sentido de encontrar uma medida que corresponderia à eqüidistância a que se 

referem no enunciado, as estratégias são totalmente diferentes.  

 Apesar da resolução de um problema poder evocar propriedades distintas, 

de um modo geral, essas propriedades têm por base uma figura a ser construída. 

Representações tão distintas como a desses dois sujeitos demonstra que estas 

são individuais, o que indica rupturas nos significados e significantes dos 

conceitos envolvidos. 

 A ruptura se faz presente por não serem considerados a natureza dos 

dados fornecidos, e como a propriedade de equidistância se manifesta nestes 

elementos. O que se observa, são simples ensaios, que privilegiam alguns dos 

dados fornecidos. 

 Ocorreram dois casos que se caracterizaram como sendo da categoria ‘F’, 

correspondendo a 5.14% de incidência. Consiste nas situações em que a 

resposta ao problema é dada com base numa estimativa visual, ou seja, o 

desenho final é obtido por uma ajustagem, por tentativa e erro. 

Nesta categoria, observam-se nos traçados dos sujeitos 7 e 11 (Fig. 6.4), 

pelos arcos feitos, que é empregado o compasso como um mecanismo que 

comprova a exigência feita no enunciado, isto é, de que o ponto a ser encontrado 

deve eqüidistar dos outros dois dados. Apesar de não se ter um traçado que 

possibilite a identificação precisa do ponto procurado, a noção sobre eqüidistância 

é correta. 

O que se conclui deste procedimento é que o instrumental, no caso o 

compasso, empregado no traçado dos arcos, assume, junto ao sujeito, o caráter 
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de uma ferramenta que tem a propriedade de averiguação e, conseqüentemente, 

é vista como um mecanismo de prova ou demonstração. Assim sendo, perde todo 

o sentido as etapas equivalentes à busca de teorias que justifiquem as ações, ele 

se restringe ou privilegia o conhecimento de natureza experimental e intuitiva. 

 

  

Fig. 6.4: Diagrama da Atividade I do sujeito 7 e 11. 

 

 Nesta perspectiva a ênfase está no concreto. E assim sendo recai o foco 

na representação e não no invariante. Um fato que vem reforçar essa teoria é o 

resultado apresentado pelo sujeito 17 (Fig. 6.5). Categorizado no nível ‘H’ por não 

ter concluído o problema; este sujeito deixou de apresentar a resposta porque não 

prolongou a reta dada. A causa disto pode ser proveniente, exatamente, da 

ênfase ao concreto, por entender que o problema não teria solução, uma vez que 

a mediatriz não intercepta o desenho da reta. 
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Fig. 6.5: Diagrama da Atividade I do sujeito 17. 

 

 Esta situação apresentada pelo sujeito 17 já havia sido prevista na análise 

preliminar, em que se levantou a possibilidade da imagem influenciar na 

formulação das conjecturas. 

Em relação à possibilidade de dificuldades na noção de distância 

provocada pela percepção de proximidade não aconteceu exatamente como 

estava previsto na análise preliminar, mas observaram-se distorções sobre o 

entendimento do que seja distância, pois representações não condizentes foram 

empregadas. Por exemplo, os resultados apresentados pelos sujeitos 24 e 26, 

mostrados na Fig 6.2 e 6.3 respectivamente.  

 Todavia, dentre os resultados obtidos nesta atividade, o destaque está nos 

procedimentos apresentados pelos sujeitos 7 e 11 (Fig. 6.4). O fato de terem se 

restringido, basicamente, ao desenho e terem adotado como elemento de 

comprovação uma ferramenta mecânica, vem reforçar a hipótese levantada neste 

trabalho de que as construções não se baseiam em traçados de lugares 

geométricos, uma vez que este tipo de procedimento extrapola seu campo de 

ação, pois é válido para formulação de conjecturas, mas não possui nenhuma 

base teórica que lhe dê respaldo como uma estratégia. 
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6.2.1.2 Atividade II 

 A Atividade II (Fig. 6.6) foi a 

única dentre aquelas propostas no 

teste em que nenhum dos sujeitos 

conseguiu resolver aplicando as 

propriedades devidas. Os resultados 

ficaram distribuídos em cinco das 

categorias, conforme é mostrado no 

Gráfico 6.2. 
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Gráfico 6.2: Relação dos desempenhos alcançados na Atividade II. 

 

 Em face da dificuldade encontrada pelos sujeitos para resolver o problema, 

na categoria ‘B’ houve 30.70% de incidências. Dentre estes, a maioria não 

apresentou nenhuma proposta, apenas um esboçou algum traçado, mas que 

consistia, apenas numa tentativa de transportar a corda para poder formular 

conjecturas.  

Atividade II: 
Traçar a partir de (A) secantes a circunferência dada de modo 
que as cordas definidas pelas secantes tenham a medida (m). 
 

 
Fig. 6.6: Enunciado e dados da 

Atividade II. 
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 Os traçados apresentados pelos diferentes sujeitos mostram que em 

nenhuma das estratégias foi articulada a noção de lugar geométrico. As 

estratégias eram voltadas para montar um traçado que resultasse na secante 

procurada. Em nenhum momento constatam-se indícios de se formular 

conjecturas em torno do lugar geométrico das secantes possíveis de serem 

traçadas. 

 Equívocos em torno dos dados levaram 15.38% dos sujeitos a ficarem na 

categoria ‘C’. Responderam ao problema construindo segmentos definidos pelo 

ponto dado e por pontos da circunferência com a medida da corda. O diagrama 

do sujeito 1 exemplifica esta situação especificada (Fig. 6.7). 

 

 

Fig. 6.7: Diagrama da Atividade II do sujeito 1. 

 

Outros 10.26% utilizaram propriedades não condizentes, categorizados 

como ‘E’. O que veio a caracterizar os sujeitos pertinentes a esta categoria foi a 

observação de que havia uma intenção em obter uma corda numa situação 

particular. Aparentemente admitiam a possibilidade de que as secantes que 

passassem pelos extremos da corda traçada anteriormente atenderiam ao 

solicitado ou que a corda feita consistia na solução do problema. 
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Independentemente dos resultados não terem sido positivos em termos de 

se proceder corretamente à construção solicitada, é fato que um grande número 

de sujeitos tinha noção de como se apresentaria aa solução. Constata-se isso 

pelo fato de 43.57% dos sujeitos terem apresentado um desenho em que a 

resposta era resultado de um ajuste, categorizados como ‘F’. E esses sujeitos, 

todos eles, conseguiram perceber a possibilidade de que havia duas soluções, 

tendo 43.57% de incidência na categoria ‘I’. 

 Pelos resultados apresentados, observa-se que não houve nenhuma 

dificuldade em entender qual era a problemática, uma vez que a grande maioria 

dos sujeitos apresentou um desenho do que seria a resposta do problema. No 

entanto, observa-se nos traçados apresentados que todo o raciocínio tinha como 

premissa a utilização do ponto dado, considerando pois, que a solução do 

problema teria que acontecer inevitavelmente adotando procedimentos que 

empregassem relações com o ponto por onde passariam as secantes.  

 Por ficarem presos ou condicionados a um aspecto do problema, os 

pensamentos dos sujeitos ficaram totalmente influenciados pelas relações 

emanadas do ponto, impossibilitando a leitura do problema sob uma outra ótica. 

Foi dada ao ponto uma qualidade que prejudicou o juízo de valores aos outros 

dados fornecidos. O foco na particularidade limitou a formulação de conjecturas.  

 A constatação desse fato fica evidente quando se observa que as 

diferentes tentativas de resolução da atividade, apresentadas pelos sujeitos, 

exploram relações que enfocam o ponto, mesmo naquelas em que se têm 

interpretações equivocadas em relações a definições ou sobre o enunciado. A 

Fig. 6.8 apresenta diagramas que ilustram a influência exercida pela qualidade 

atribuída ao ponto por onde deveriam passar as secantes. 
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 Esta qualidade atribuída a um certo dado de um problema pode ter suas 

raízes no fato de que a visualização da solução de um problema coloca em 

evidência esse dado, direcionando a atenção do sujeito para buscar em seus 

esquemas relações com o elemento em destaque. 

 Também pode ser resultante de contratos didáticos mal estabelecidos, que 

privilegiam situações em que as estratégias adotadas sempre são no sentido das 

ações tomarem como ponto de partida alguns elementos dos dados fornecidos. 

  

  

  

Fig. 6.8: Diagramas da Atividade II dos sujeitos 3, 6, 7 e 12, 

ilustrando o uso de ajustagem e de propriedades inadequadas. 
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 Em todos os exemplos ilustrados verifica-se que as estratégias colocavam 

como condição buscar esquemas que empregassem o ponto por onde deveria 

passar as secantes. Todos os traçados partem ou utilizam o ponto (A) como 

referência. 

 Como foi posto na análise preliminar, essa questão da ênfase em torno de 

um dos dados é resultante do modelo que se projeta na mente sobre o desenho 

final a ser obtido. É como se todas as estratégias fossem no sentido de se ajustar 

aquele desenho, a uma representação. Não são considerados os invariantes 

pertinentes a cada um dos elementos envolvidos. Conseqüentemente não vêem 

os objetos como um conjunto de lugares geométricos. 

 

6.2.1.3 Atividade III 

 A Atividade III (Fig. 6.9), em 

sua formulação possui dois aspectos 

distintos. Trata-se da construção de 

uma figura geométrica que pode ser 

considerada como simples em 

função das diversas regularidades 

que admite e de sua própria 

natureza, mas que tem certa 

complexidade por conta do enunciado proposto.  

Isto porque o enunciado não se reporta a uma situação normalmente 

vivenciada. Talvez, por isso é que os resultados de desempenho dos sujeitos 

ficaram como é mostrado no Gráfico 6.3. 

 

Atividade III: 
Construir um triângulo eqüilátero sabendo que o vértice (A) 
pertence a reta (r) e que os lados que saem de (A) passam por 
(P) e (Q). 
 

 
Fig. 6.9: Enunciado e dados da 

Atividade III. 
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Gráfico 6.3: Relação dos desempenhos alcançados na Atividade III. 

 

 Os dois sujeitos que ficaram na categoria ‘A’, correspondendo a 5.14%, 

mostraram que tinham segurança em relação à estratégia adotada, porque, 

acataram o resultado da impossibilidade de ter solução para aquelas condições 

estabelecida, a qual poderia ter levantado dúvidas, pois, geralmente, se tem uma 

segurança maior quando se encontra uma solução. 

Por outro lado, em torno de 23.07%, categorizados como ‘B’, não 

apresentou nenhum traçado ou os esboços apresentados era sem significados, e 

12.90%, categorizados como ‘E’, armaram estratégias com base em propriedades 

não condizentes às condições e dados estabelecidos. 

Na categoria ‘F’, que abrange as situações em que a estratégia toma por 

base obter um desenho que corresponda ao modelo projetado na mente, teve em 

torno de 58.89% incidências. É importante ressaltar que a forma como os dados 

estão dispostos neste problema, as condições seriam bastante propícias a se ter 

solução, e que os desenhos apresentados por esses sujeitos, em sua maioria se 

aproxima de com seria a resposta, caso houvesse solução. 
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Pode-se assim, concluir que estes sujeitos tentaram acionar esquemas de 

construção de triângulo eqüilátero que viabilizassem chegar a solução prevista, 

durante o processo de entendimento e visualização da situação. Observa-se, no 

entanto, que nas estratégias adotadas, os esquemas se reportam ao traçado de 

triângulo equilátero sob condições que não correspondem à situação proposta. 

Alguns casos, como o do sujeito 5, apresentaram uma solução com o 

triângulo apoiado sobre a reta dada (6.10). O traçado do triângulo deve ter sido 

feito com o auxílio dos esquadros, que é uma prática normal nas construções 

geométricas.  

A visualização da solução deve ter sido do triângulo com o lado apoiado na 

reta e não apenas um vértice, que seria uma dedução a ser feita pelos dados do 

enunciado.  

 

 

Fig. 6.10: Diagrama da Atividade III do sujeito 5. Ilustração da 

situação em que se concebeu o triângulo numa posição equivocada 

em relação aos dados. 

 

Este fato levanta a suposição que existe uma influência ou necessidade de 

se ter como referencial para construção de um triângulo um de seus lados. Isso 
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deve ser decorrente do fato de que, geralmente, a ênfase que se dá para 

construção dos polígonos é sobre o seu lado.  

Então, pode ter acontecido das ações terem ficado tendenciosas, 

provavelmente, direcionada por algum contrato didático, desconsiderando as 

exigências do enunciado, no sentido de colocar a reta dada para suporte do lado 

do triângulo.  

Assim sendo, se confirma o que postula Van Hiele, Duval e Fischbein sobre 

as implicações advindas do processo de assimilação de um modelo, ao se 

considerar que este pode vir a ser incorporado, de tal modo que se assuma como 

sendo o meio de gerar ou construí-lo. Isto é, todas as ações são voltadas para 

construir o objeto dentro de determinadas condições. 

Considerando ainda, o que afirmam os autores acima citados, que a 

visualização sobre uma dada situação também exerce influência no acionamento 

de esquemas para resolver um problema, pode-se inferir que a estratégia adotada 

vai refletir esta visão.  

Esta influência é percebida ao se analisar os erros recorrentes de alguns 

sujeitos que procederam por ajustagem ou que utilizaram propriedades 

inadequadas. Constata-se, pelas soluções apresentadas, que todos os sujeitos 

fizeram desenhos que se assemelham em termos de posição (Fig. 6.11). 
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Fig. 6.11: Diagramas da Atividade III dos sujeitos 1, 17, 32 e 33, 

ilustrando as ações condicionadas à concretização da visualização 

da resposta do problema. 

 

 O fato das respostas serem semelhantes, pode ser interpretado que os 

sujeitos tinham percepção sobre a forma como a solução poderia se apresentar. 

E, realmente, o desenho deles se aproxima bastante daquela que poderia ser 

uma solução.  

Verifica-se, também, que os traçados feitos têm subjacente algumas 

concepções, como a da simetria existente no triângulo equilátero e que se tem de 

tomar a medida do lado para obter os vértices, no sentido que articulam 
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procedimentos e propriedades usualmente empregadas para se construir essa 

figura geométrica quando ela é definida por um dos seus lados. 

 Pelo exposto, ou seja, se a forma como uma figura geométrica é assimilada 

interfere no acionamento de esquemas para a sua construção, como também a 

visualização que se faz em torno de uma situação exerce influência nos 

esquemas, pode-se dizer que a construção de uma figura está mais subordinada 

a representação que se tem sobre esta do que às suas propriedades. 

 Um dado a ser levantado que pode contribuir na argumentação dessa 

possibilidade é em relação aos resultados apresentados pelos sujeitos na 

Atividade II. Apesar de nenhum sujeito ter conseguido solucioná-la, um grande 

percentual destes percebeu que o problema poderia ter duas soluções.  

No entanto, nesta Atividade III, todos aqueles sujeitos que vislumbraram a 

possibilidade de solução, identificou apenas a possibilidade de se ter uma, e 

todas elas na mesma posição. 

 Diante deste resultado pode-se levantar a hipótese de que é 

significativamente operante a habilidade de visualizar as possíveis soluções de 

um problema, pois, conforme foi mostrado na Fig. 5.6, a solução mais provável de 

acontecer é aquela feita pelos sujeitos.  

Uma outra hipótese que pode ser considerada é em termos de que, para 

certas figuras, seja mais perceptível a possibilidade de haver mais de uma 

solução do que para outras. 

 Qualquer uma dessas hipóteses coloca em evidência as rupturas entre os 

significados e significantes de um conceito, porque o juízo de valores não recai na 

relação entre estes, pela interpretação dos resultados os indícios é de que a 

representação do objeto se sobrepõe aos invariantes. E o que pode vir a interferir 
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nesta ênfase a representação são as diferentes situações da construção do objeto 

geométrico.  

Demonstra-se assim, que as figuras não são resultantes de construção de 

lugares geométricos. Para Vergnaud (1990, 1996) a causa disto está no fato de 

que a construção de um conceito emerge de situações, mas que estas devem 

estar, necessariamente, associadas aos significados e significantes. 

 

6.2.1.4 Atividade IV 

 A Atividade IV (Fig. 6.12) se 

caracterizou por apresentar uma 

situação em que se tinha uma 

infinidade de soluções. A questão 

semântica em torno do que era 

solicitado no problema provocou 

interpretações distintas sobre o 

enunciado, fazendo com que o 

problema fosse visto sob o ângulo 

das circunferências ficarem internas ao triângulo e externas à circunferência ou 

ficar interna às duas figuras. Os resultados apresentados estão sintetizados no 

Gráfico 6.4. 

 

Atividade IV 
Dado um triângulo ABC e a sua circunferência inscrita, 
determinar os centros das circunferências que tangenciam 
internamente a circunferência e o triângulo ao mesmo tempo. 
 

 
Fig. 6.12: Enunciado e dados da 

Atividade IV. 
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Gráfico 6.4: Relação dos desempenhos alcançados na Atividade IV. 

 

 Pelo que foi dito anteriormente, a causa de não se ter tido um maior índice 

de acertos foi em função da interpretação errada do enunciado, verificando-se no 

Gráfico que as categorias ‘A’ e ‘D’, que são, respectivamente, referentes aos 

acertos e a de que houve equívoco no enunciado, tiveram mais incidências do 

que as outras categorias. 

As situações de acertos, categorizada como ‘A’, corresponderam a 30.79%, 

identificadas como aquelas em que os sujeitos fizeram circunferências tangentes 

internas, simultaneamente a figura do triângulo e da circunferência. O desvio 

resultante da interpretação incorreta do enunciado, categorizada como ‘D’, 

abrangendo as situações em que se traçou circunferências tangentes internas ao 

triângulo e externa à circunferência, foi de 38.36%.  

 Desconsiderando a questão da interpretação e comparando o aspecto 

referente à identificação das soluções possíveis, verifica-se que quase todos os 

sujeitos, inclusive os sujeitos da categoria ‘F’, em torno de 12.90%, que 

apresentaram a resposta fazendo uma ajustagem com desenhos, apresentaram 
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todas as condições em que se teria solução, mas nenhum sujeito indicou que se 

teria uma infinidade de soluções.  

 A justificativa de terem apresentado três situações distintas deve estar 

associada, como foi dito na análise preliminar, ao fato de que a disposição dos 

dados fornecidos sugere imagens de uma situação de tangência ou porque uma 

situação de tangência como a solicitada é facilmente visualizada. A Fig. 6.13 

ilustra as soluções identificadas pelos sujeitos da categoria ‘A’ e os das categorias 

‘D’, entendendo-se que ao construir uma solução, imediatamente, as outras são 

percebidas. 

 

  

Fig. 6.13: Diagrama da Atividade IV dos sujeitos 1 e 29, mostrando 

a posição das soluções identificadas. 

 

Sendo que, os da categoria ‘D’ e ‘F’ responderam corretamente, em termos 

de soluções possíveis, enquanto que, os da categoria ‘A’ fizeram apenas uma 

solução para cada uma das situações distintas.  

 Analisando o resultado apresentado pelos sujeitos da categoria ‘A’, 

observa-se que estes, sem exceção, assumiram o centro da circunferência dada 
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como sendo um ponto por onde as circunferências a serem traçadas teriam de 

passar. Na Fig. 6.14 são ilustrados alguns desses resultados. 

 

 
 

  

Fig. 6.14: Diagramas da Atividade IV dos sujeitos 5, 20, 29 e 35, 

ilustrando a valorização do centro da circunferência dada como 

sendo um ponto por onde as circunferências a serem traçadas teriam 

de passar. 

 

 A influência da percepção da figura geométrica, pelo que se verificou em 

relação às respostas dos sujeitos das categorias ‘D’ e ‘F’ deve ter contribuído para 

a identificação das diferentes soluções, no entanto, pelos resultados 

apresentados pelos sujeitos da categoria ‘A’, um outro dado, diferente da forma 

em si, influenciou o raciocínio. 
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 A interpretação, que pode ser feita, da ocorrência dessa valorização, nos 

traçados apresentados na Fig. 6.14, é que o fato do centro da circunferência ser o 

elemento, inevitavelmente, empregado para o traçado desta curva, ele é tomado 

como o referencial desta. Logo, para atender o que foi solicitado no enunciado, é 

necessário que se privilegie o centro da circunferência que foi dada porque se 

quer traçar tangente a essa circunferência.  

Esta leitura, por parte dos sujeitos, é reforçada pela própria condição de 

tangência com a figura do triângulo; uma vez que pelo princípio da tangência, é 

obrigatório que o centro da circunferência a ser traçada esteja na normal que 

passa pelo ponto de tangência, justificando o motivo pelo qual eles optam por 

definir como centro das circunferências a serem traçados, os pontos médios entre 

o centro da circunferência e os pontos de tangências desta com o triângulo. 

 Entendendo esta valorização ao centro da circunferência como sendo 

proveniente do processo de sua construção, ou seja, pelo fato de que o traçado 

desta curva ocorre a partir do centro, pode-se dizer que na construção do 

conceito sobre circunferência, a sua forma de geração é entendida como uma 

propriedade. 

 É certo que o centro de uma circunferência tem por propriedade de 

eqüidistar de todos os pontos desta curva, mas a propriedade que os sujeitos 

assumem é no sentido de que as construções envolvendo circunferência devem, 

necessariamente, utilizar o centro da curva como referência. 

 Mediante estas considerações, o indicativo é de que o desenho do objeto 

geométrico, a sua representação, tem uma influência mais significativa sobre as 

ações dos sujeitos do que as propriedades inerentes a este objeto. As figuras não 

são construídas ou interpretadas a partir de suas propriedades, a relevância fica 
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sobre a representação. Para Vergnaud (1990, 1996) isto é resultante de um 

conhecimento em que não se considera a importância relativa dos elementos que 

constituem um conceito. 

 Na ótica de Fischbein, Duval e Van Hiele, o que se pode dizer é que a 

imagem do objeto, por se tratar de uma representação em que a pregnância é 

facilmente assimilável, a imagem assume junto ao sujeito um poder de 

convencimento que anula as outras variáveis. 

 Os outros resultados encontrados nesta atividade, que não deram nenhum 

indicativo significativo perante o geral, foram na categoria ‘B’, onde 7.69% de 

sujeitos não conseguiram armar nenhuma estratégia de resolução, outros 7.69% 

que ficaram limitados a fazerem traçados aplicando propriedades básicas, 

categorizados como ‘H’ e 2.57%, na categoria ‘E’, que apresentaram equívocos 

na interpretação da propriedade. 

 

6.2.1.5 Atividade V 

 A Atividade V (Fig. 6.15), que 

teve como diferencial das outras o 

fato de não se ter fornecido 

nenhuma imagem em torno do 

objeto a ser construído, apresentou 

índices de desempenhos nas 

categorias ilustradas no Gráfico 6.5. 

 

Atividade V 
Construir um triângulo conhecendo o lado AB e as alturas 
referentes ao vértice (A) e ao vértice (C). 
 

 
Fig. 6.15: Enunciado e dados da 

Atividade V. 
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Gráfico 6.5: Relação dos desempenhos alcançados na Atividade V. 

 

 Pelo Gráfico 6.5, observa-se que o índice maior foi na categoria ‘G’, com 

43.37%, que abrange as situações em que se faz uma mixagem entre 

propriedades corretas com outras postas de forma inadequada. Esta inadequação 

aconteceu em duas situações. Na forma como marcar a altura de um triângulo em 

relação ao seu lado e/ou como fazer uma reta tangente a uma circunferência. 

No caso da marcação da altura do vértice de um triângulo em relação ao 

lado, apesar de ser uma noção básica nos traçados geométricos, os sujeitos não 

fizeram a reta paralela ao lado, com a altura dada, para encontrar o vértice. 

Marcaram a altura empregando um arco de circunferência. No diagrama da Fig., 

6.16 apresenta-se um exemplo deste tipo de procedimento. 

 Pelo desenho, observa-se que as duas alturas foram marcadas a partir do 

vértice (A). Verifica-se ainda, que o sujeito enfatizou a posição da altura exigida 

em relação ao lado, posicionando-a de forma correta. A conclusão é que uma 

ação contradiz a outra.  
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Fig. 6.16: Diagrama da Atividade V do sujeito 3. 

 

Comparando o resultado apresentado por este sujeito, bem como o dos 

outros que procederam de forma similar, com a solução correta, apresentada na 

Fig. 5.10, constata-se que elas se assemelham. A semelhança se deve ao fato de 

que o ângulo do vértice (A) ficou muito próximo de ser 900. Mas, este ângulo seria 

uma conseqüência, os sujeitos não tinham como saber antecipadamente que isto 

iria acontecer. No diagrama do sujeito 11 (Fig. 6.17) podem-se tirar alguns 

indícios desta ação. 

 

 

Fig. 6.17: Diagrama da Atividade V do sujeito 11, ilustrando o 

procedimento adotado para marcar a altura referente ao lado. 
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 Pela posição dos arcos que representam a marcação da altura em relação 

ao vértice e ao lado, percebe-se que estes possuem centros diferentes. O centro 

do arco que marca a altura em relação ao lado não tem uma posição definida. No 

entanto, ele foi posto bem próximo daquela que seria a indicada.  

Provavelmente, o que deve ter acontecido é que este sujeito utilizou o 

compasso como ferramenta de auxílio para definir a posição do centro. Ou seja, 

deve ter escorregado com o compasso, com a ponta seca18 sobre a reta, até 

verificar onde este, com a abertura igual à medida da altura, se encaixaria com o 

outro lado que havia sido encontrado. 

 Este procedimento, de certa forma, pode ser considerado como sendo 

baseado em uma imagem, pois o ajuste do compasso pressupõe um modelo que 

se tem projetado na mente.  

Um argumento que vem reiterar essa suposição é a própria forma de 

desenhar o triângulo, a maioria dos sujeitos adotou o lado dado como sendo o 

primeiro traço a ser feito e sobre ele incidindo todas as estratégias. Tendo-se a 

premissa de colocar este lado numa horizontal, presume-se que isto foi para o 

desenho resultante se amoldar à imagem que se tem na mente da forma de um 

triângulo. 

 Na análise preliminar sobre essa atividade, levantou-se a questão sobre a 

influência da imagem, em que se levantou a conjectura de que as representações 

de um objeto influenciariam o acionamento de esquemas, caso fosse identificado 

a evidência do uso de imagens prototípicas.  

Pelo que foi exposto, em relação ao procedimento adotado para marcar a 

altura referente ao lado do triângulo, a dedução é de que se confirma o que se 

                                                
18

 Ponta seca é o termo denominado para a haste que fixa o compasso para este poder girar. 
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havia previsto. Há evidência de que os esquemas são influenciados pelas 

representações assumidas. 

 Em relação ao outro equívoco em torno das propriedades que resultaram 

dos sujeitos serem avaliados como pertencentes à categoria ‘G’, foi o fato de 

traçarem as tangentes a uma circunferência utilizando, o que tudo indica, recursos 

puramente visuais.  

O diagrama do sujeito 3 (Fig. 6.17) ilustra este fato. O lado do triângulo 

obtido pela tangente a circunferência que expressa a altura que sai do vértice (A), 

mostra que não existe nenhum traçado par identificar o ponto de tangência, 

apesar de que o sujeito tem a consciência de que a tangente à altura em tela 

deve se posicionar perpendicular à tangente traçada. 

Essa questão pode levantar que os instrumentos de desenho, somados 

com os recursos visuais são ferramentas que servem de comprovação sobre a 

veracidade da ação. É inteiramente satisfatório para o sujeito obter uma tangente 

a uma circunferência, posicionando um esquadro até este se encostar nesta. É 

fato que este é um procedimento usualmente empregado por desenhistas, 

considerando que a imprecisão gráfica é desprezível. 

No entanto, ações desta natureza podem trazer conseqüências que 

prejudiquem os resultados em outras situações. Satisfazendo-se diante do efeito 

visual obtido com os instrumentos de desenho, pode resultar em erros, como o 

que foi apontado no diagrama do sujeito 3 (Fig. 6.17). O sujeito marcou a altura a 

partir do vértice (A) devido às condições de proximidade que atendia ao 

julgamento visual. 

 Construir o triângulo, aplicando as propriedades corretamente, que 

atendessem os pré-requisitos da categoria ‘A’, só houve 23.28%. Os 15.38%, na 
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categoria ‘B’, a dificuldade deve ter sido no sentido de articular os dados 

fornecidos. Presume-se isso porque, dos 10.26% dos sujeitos caracterizados 

como da categoria ‘C’, que corresponde a erros provenientes de interpretação 

errada dos dados, os diagramas deles mostram que estes utilizaram as medidas 

das alturas fornecidas como se fossem lados.  

A interpretação deste erro, pode ser, de que os sujeitos estão limitados a 

resolver problemas de triângulos a partir de seus lados, que não conseguem 

aperceber que o problema proposto propõe uma situação diferente; constata nos 

dados a existência de três segmentos e os utiliza como medida dos lados (Fig. 

6.18).  

 

 

Fig. 6.18: Diagrama da Atividade V do sujeito 20, ilustrando a 

situação em que as alturas são tomadas como lados do triângulo. 

 

Este erro acima pode também ser proveniente de limites no campo 

conceitual, pois em algumas respostas, categorizadas como ‘E’ , em torno de 

2.57%, os traçados ficaram limitados a propriedades básicas, como ao do uso de 

arcos com centros nos vértices para obter um triângulo.  
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Na categoria ‘H’, correspondendo a 5.14%, que apresentam evidências que 

os sujeitos desconhecem certas propriedades, uma vez que assumem critérios 

distintos para a mesma propriedade.  

O sujeito 33 ilustra este fato, em que se verifica que as alturas foram 

tomadas segundo posições que não eram oriundas de um mesmo significado 

(Fig. 6.19). Verifica-se uma confusão entre o significado de altura com mediana. 

Contudo, uma das alturas foi posicionada na vertical, presume-se que para 

atender, pelo mesmo em parte, à expectativa desse sujeito sobre a representação 

de uma altura. 

 

 

Fig. 6.19: Diagrama da Atividade V do sujeito 33, exemplificando 

representações das alturas tomadas com significados distintos. 
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6.2.1.6 Atividade VI 

 A Atividade VI (Fig. 6.20) 

compreende a aplicação de duas 

noções, uma que se refere à 

eqüidistância a dois pontos e uma 

outra que é o princípio de tangência 

entre duas circunferências. Apesar 

da simplicidade das propriedades 

envolvidas não houve um índice alto 

de acertos, o Gráfico 6.6 ilustra que ocorreram ocorrências em quase todas as 

categorias. 
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Gráfico 6.6: Relação dos desempenhos alcançados na Atividade VI. 

 

 Em termos de acertos, a categoria ‘A’ registrou 28.17%, enquanto 5.14% 

dos sujeitos, categoria ‘B’, não conseguiram acionar nenhum esquema. Outros 

5.14% categorizados como ‘H’, também só conseguiram apresentar indícios do 

Atividade VI 
Traçar circunferência passando pelo ponto (A) e que seja 
tangente a uma circunferência dada no ponto (B). 
 

 
Fig. 6.20: Enunciado e dados da 

Atividade VI. 
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uso de propriedades básicas, caracterizando limites no campo conceitual ou por 

este não ser suficiente que permitisse avanços para encadear propriedades.  

 As propriedades básicas a que estes da categoria ‘H’ ficaram limitadas 

consistiram em traçados de mediatrizes entre os pontos dados. Este 

procedimento sugere que os sujeitos tinham a noção de que o centro da 

circunferência deveria estar sobre essa mediatriz, mas não conseguiram acionar 

esquemas que dessem margem a definir a posição desse centro. 

 Esta noção sobre o centro estar na mediatriz, aparentemente, era 

compartilhada pela grande maioria dos sujeitos, haja vista que em quase todas as 

respostas havia esta iniciativa. No entanto, o significado dessa mediatriz para 

alguns dos sujeitos era associado a uma situação específica.  

Por exemplo, alguns dos 28.17% dos sujeitos que tiveram suas respostas 

categorizadas como ‘G’, utilizavam o traçado da mediatriz associado à situação 

de se definir o centro de uma circunferência pela interseção das mediatrizes de 

suas cordas. O diagrama do sujeito 4 ilustra este exemplo (Fig. 6.21). 

 

 

Fig. 6.21: Diagramas da Atividade VI do sujeito 4, que definiu o 

centro da circunferência fazendo interseção de mediatrizes.  
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 Observa-se nos traçados do sujeito 4 que, para atingir o objetivo, foi 

arbitrado um ponto para servir como auxílio à determinação da outra mediatriz. 

Assim, para resolver o problema utilizou-se como estratégia adotar um ponto 

qualquer e proceder com os traçados de uma circunferência passando por três 

pontos.  

 Para outros sujeitos, como os da categoria ‘E’, que tem por característica 

apresentar interpretações erradas das propriedades aplicadas, para alguns dos 

17.94% dos sujeitos, essa mediatriz assume um papel circunstancial, ou seja, é 

traçada, mas a posição do centro da circunferência fica definida por arcos 

traçados a partir dos pontos (A) e (B), como ilustra a resposta apresentada pelo 

sujeito 35 (Fig. 6.22).  

Aparentemente, o traçado da mediatriz reflete um procedimento mecânico, 

que está associado a situações que envolvem traçados de circunferência, pois 

sua função, aparentemente, é apenas confirmatória porque o centro que foi 

identificado não depende da mediatriz que foi traçada. 

 

 

Fig. 6.22: Diagrama da Atividade VI dos sujeitos 35, ilustrando o 

aspecto puramente circunstancial do traçado da mediatriz. 
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Outros sujeitos dessa categoria desconsideram completamente a 

necessidade da mediatriz, e definem o centro com a interseção de arcos, de 

circunferências traçados com centros nos pontos dados, conforme é ilustrado na 

Fig. 6.23. 

 

  

Fig. 6.23: Diagrama da Atividade VI dos sujeitos 9 e 36, 

exemplificando a ação de definir o centro da circunferência fazendo 

interseção de dois arcos. 

 

 De um modo geral, o fato de adotarem arcos para definir a posição do 

centro indica uma concepção sobre como se define uma circunferência. 

Concepção esta que não leva em consideração a distinção entre semelhança de 

figuras, haja vista que as circunferências determinadas possuem raios distintos.  

 No entanto, o fato de vários sujeitos ter adotado como abertura do arco a 

distância entre os pontos (A) e (B), como os sujeitos 9 e 35, pode sugerir que na 

concepção sobre a determinação de uma circunferência são associadas certas 

particularidades. 

 O que reforça esta conjectura de que as estratégias foram regidas por 

procedimentos específicos ou particulares de uma determinada situação é o 
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resultado apresentado pelo sujeito 21 (Fig. 6.24). Verificam-se nos traçados dele 

que todas as propriedades envolvidas no problema foram adotadas, inclusive foi 

feito o traçado da tangente e da normal no ponto (B), indicando que este tinha 

consciência da tangência. Porém, o que define a posição do centro é a interseção 

dos dois arcos de circunferências, com raio igual a distância entre os dois pontos 

dados. 

 

 

Fig. 6.24: Diagrama do traçado feito pelo sujeito 21, na atividade VI. 

Este diagrama ilustra o fato de se proceder todo um traçado 

necessário e desconsiderá-lo para privilegiar uma ação. 

 

 Uma outra constatação a ser feita sobre este tipo de ação é que existem 

alguns argumentos que devem ter sido vistos como prova da validade da ação 

feita. Um destes é que o centro da circunferência solução, independentemente de 

ter sido feita a mediatriz entre os pontos (A) e (B), se localiza sobre essa 

mediatriz. E como a mediatriz está associada a várias situações, inclusive quando 

envolve circunferência, isto pode ter sido considerado como argumento de 

validação da estratégia. 
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 Um outro argumento de validação está na imagem da solução que foi 

encontrada. Mesmo tendo sido adotados procedimentos incorretos, a solução 

apresentada é satisfatória em termos do desenho resultante. Comparando os 

sujeitos 2 e 9, em que o primeiro resolveu corretamente e o segundo não (Fig. 

6.25), visualmente as duas respostas atendem ao objetivo; apresentam 

circunferências passando pelos pontos e tangenciando a circunferência dada. 

 

 
 

Fig. 6.25: Diagramas do sujeito 2 e 9 respectivamente, na Atividade 

VI. Comparando as respostas observa-se que estas atendem 

visualmente ao que foi pedido no enunciado. 

 

 Um outro dado a ser levantado em relação aos resultados apresentados 

pelos sujeitos das categorias ‘E’ e ‘G’, é que os raios das circunferências obtidas 

tinham um raio com medida próxima daquela que resultaria na resposta correta.  

 Este dado também é percebido nas respostas dos sujeitos categorizados 

como ‘F’. As soluções dos sujeitos dessa categoria, em torno de 5.14%, que 

tinham como característica apresentar uma resposta obtida por ajustagem, 

também expressaram certa semelhança com a resposta correta, conforme é 

ilustrado na resposta do sujeito 22 (Fig. 6.26). 
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Fig. 6.26: Diagrama da Atividade VI do sujeito 22, em que a resposta 

foi obtida com apoio exclusivo da visualização, fazendo-se uma 

ajustagem com os instrumentos de desenho. 

 

 O fato das respostas apresentadas nestas três categorias serem 

semelhantes entre si e principalmente com a que seria a resposta correta é um 

indicativo que a circunferência encontrada não conflitava com a expectativa 

gerada sobre a visualização prévia da resposta.  

Uma dedução a ser feita sobre isso é que as ações dos sujeitos tinham 

como diretriz, condições assumidas sobre a disposição e dimensão da 

visualização da resposta feita previamente. Assim a resposta obtida era validada 

pela expectativa feita. 

 Como havia sido previsto na análise preliminar, a condição de tangenciar 

no ponto (B) não foi devidamente considerada o que caracteriza uma não 

relevância sobre certos invariantes ou rupturas entre significados e significantes 

dos conceitos envolvidos.  

Quando existia de ter algum traçado envolvendo a condição de tangência 

em (B), este se tornava irrelevante diante das estratégias resultantes. O diagrama 
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do sujeito 12 caracteriza este tipo de ocorrência, a normal foi traçada mas não foi 

utilizada para determinar a posição do centro da circunferência a ser traçada (Fig. 

6.27). 

 

 

Fig. 6.27: Diagrama do traçado feito pelo sujeito 12, na atividade VI. 

Observa-se no diagrama que foi traçada a normal por (B) para 

atender a condição de tangência, mas esta não foi levada em 

consideração no desenvolvimento da estratégia. 

 

 Em termos de respostas diferentes da esperada, têm-se as da categoria 

‘D’. As respostas dos 10.26% dos sujeitos se diferenciam dos outros, 

provavelmente, em função da interpretação equivocada do enunciado. Observa-

se nas respostas desta categoria que a condição da circunferência a ser traçada 

ficar tangente no ponto (B) não é considerada. O diagrama do sujeito 17 ilustra 

esse tipo de resposta (Fig. 6.28). 
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Fig. 6.28: Diagrama da Atividade VI do sujeito 17 que ilustra as 

respostas apresentadas na categoria ‘D’. 

 

 O fato de desconsiderar o ponto (B) como o de tangência não é 

problemático, pois pode ter ocorrido uma interpretação incorreta em torno do 

enunciado como foi diagnosticado; a questão problemática é o porquê de se ter 

traçado uma circunferência na situação particular como esta que foi feita pelos 

sujeitos desta categoria.  

 Se o entendimento sobre o enunciado era da circunferência passar por (A) 

e tangenciar a circunferência, existiria uma infinidade de soluções, mas que em 

nenhum momento houve referência a essa possibilidade. O fato de terem, todos 

eles, optado por uma dada solução, pode ser em função da particularidade que 

esta solução é de fácil construção ou porque, realmente, só visualizavam esta 

situação. 

 Se a visualização recaiu apenas nesta situação, não eram levadas em 

consideração as condições de indeterminação de um problema em função da falta 

de dados. Assim sendo, resolver um problema não é conseqüência de uma 

construção que toma por base propriedades.  
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Resolver um problema se reduz, então, a fazer traçados que se ajustem a 

uma imagem do modelo a ser construído. Isso também viria a justificar o fato da 

não percepção das outras soluções possíveis para o entendimento que foi feito do 

enunciado.  

 

 

6.2.1.7 Atividade VII 

 A Atividade VII (Fig. 6.29) 

exige, conforme explicitado no 

Capítulo 5, todo um traçado em 

relação à propriedade de 

tangência com a reta, o que 

justifica a dificuldade apresentada 

pelos sujeitos na resolução. O 

Gráfico 6.7 apresenta uma panorâmica das incidências nas categorias, das 

respostas apresentadas pelos sujeitos nesta atividade. 
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Gráfico 6.7: Relação dos desempenhos alcançados na Atividade VII. 

Atividade VII 
Traçar uma circunferência que passe pelos pontos (A) e (B) e 
seja tangente a reta dada. 
 

 
Fig. 6.29: Enunciado e dados da 

Atividade VII. 
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A categoria ‘A’, que corresponde ao índice de acertos, tendo apresentado 

apenas 2.57% de incidências, comprova que houve dificuldade para solucionar o 

problema. Comparativamente, apesar da Atividade II ter apresentado 0% de 

acertos, a sua resolução, em termos de complexidade dos elementos envolvidos 

na determinação do lugar geométrico era significativamente mais simples do que 

nesta.  

O fato de ter havido apenas um acerto na Atividade VII sugere que pode 

ser decorrente de recordação de alguma situação já vivenciada pelo sujeito, pois 

ele emprega explicitamente a noção de lugar geométrico ao traçar uma parábola 

eqüidistante de um dos pontos e da reta para encontrar sobre ela o centro da 

circunferência solução. 

No aspecto que se refere à identificação das soluções possíveis, a 

categoria ‘I’, constata-se que dentre todas as atividades que tinham mais de uma 

solução, esta foi a única em que nenhum sujeito identificou-as; inclusive aquele 

que procedeu todo o traçado corretamente, não apresentou as duas soluções 

possíveis. Na Fig. 6.30 são apresentados os diagramas do sujeito 9 e do sujeito 

30 que apresentaram, de acordo com os esquemas acionados por eles, as 

soluções nas duas disposições possíveis. 

 

  

Fig. 6.30: Diagramas da Atividade VII dos sujeitos 9 e 30 que 

visualizaram cada uma das possibilidades de solução. 
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Conforme exposto na análise preliminar, a percepção de uma ou da outra 

solução deve ter sido proveniente do modelo mental que se formou quando o 

sujeito visualizou a solução do problema. Pela situação não envolver condições 

que destacam as soluções possíveis, por não terem uma característica de 

simetria, uma vez que cada uma delas vai se constituir de circunferências de raios 

diferentes, as respostas dos sujeitos dependeram, provavelmente, de uma análise 

perceptiva que influenciou para uma ou para a outra solução. 

Em face do índice elevado de respostas apresentadas, não deve ter havido 

dificuldade em visualizar o modelo a ser construído ou de relacionarem a situação 

a alguma propriedade, porque, respondendo com base em traçados corretos ou 

não, os sujeitos, na sua grande maioria, conseguiram identificar a posição 

provável de uma das soluções, apesar de 10.26% de sujeitos terem suas 

atividades avaliadas na categoria ‘B’ por não apresentar nenhum esboço ou 

traçado pertinente. 

Em relação à categoria ‘E’, que compreende inadequações de 

propriedades aplicadas, um sujeito teve a sua atividade avaliada como pertinente 

a esta categoria em função da resposta apresentar ter considerado apenas a 

condição de passar pelos pontos dados. 

Presume-se que o sujeito não tinha clareza sobre o objetivo a ser 

alcançado ou que não conseguiu perceber uma relação entre os dados que 

viesse a possibilitar tal objetivo. O diagrama apresentado pelo sujeito 1 nesta 

atividade exemplifica esta colocação (Fig. 6.31).  
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Fig. 6.31: Diagrama da Atividade VII do sujeito 1. 

 

 Na atividade foi solicitado que se traçasse circunferência tangente à reta, e 

que passasse pelos dois pontos dados. O sujeito em questão apresentou como 

resposta uma circunferência passando pelos dois pontos; a exigência de ser 

tangente a reta não foi considerada.  

O único indicativo de que a reta foi envolvida acontece pela marcação de 

um ponto sobre esta, obtido pela mediatriz entre os dois pontos dados, e cujo 

ponto encontrado é ligado aos pontos nos quais a circunferência passa.  

 Se não houve problemas relativos à interpretação do enunciado, a 

justificativa para tal procedimento é que o sujeito não concebe a possibilidade de 

relacionar as condições impostas para a resolução da atividade.  

Assim, nesta atividade o sujeito conseguia perceber uma estratégia para 

traçar uma circunferência pelos dois pontos, mas não concebia a possibilidade de 

articular essa estratégia com a condição da circunferência ficar tangente à reta.  

 Esta situação, que vem a bloquear inclusive a habilidade de visualização, 

uma vez que esta não influenciou nos esquemas acionados, o que predominou foi 

a idéia de que se tendo dois pontos de uma circunferência, esses dois pontos, 

obrigatoriamente, definem o diâmetro desta.  
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Na análise dos protocolos esta constatação é averiguada. A sua 

confirmação pode contribuir para ratificar a hipótese de que isso é decorrente de 

rupturas, que ocorrem em função da representação que se tem sobre a figura 

geométrica, em virtude da relevância que se dá a certos elementos. 

 Identificou-se cerca de 23.12% dos sujeitos, categorizados como ‘F’ por 

suas respostas serem resultado de uma ajustagem, ou seja, utilizando auxílio dos 

instrumentos e da visualização para apresentar a solução.  

Na categoria ‘G’, que é aquela correspondente às ações onde se mesclam 

propriedades corretas com incorretas, foi a que teve o maior índice nessa 

atividade, cerca de 40.97%. A Fig. 6. 32 ilustram algumas das respostas 

apresentadas por esse grupo de sujeitos. 

 

  

  

Fig. 6.32: Diagramas da Atividade VII dos sujeitos 9, 23, 30 e 39 

que mesclaram propriedades corretas com incorretas. 
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Observando os traçados destes sujeitos, constata-se que a dificuldade 

ocorreu em relação a articular a reta com os pontos dados. Todos os sujeitos 

procederam com o traçado da mediatriz entre esses pontos, indicando que tinham 

a noção de que o centro deveria estar nessa mediatriz.  

No entanto, as estratégias que envolvem a reta não são baseadas em 

propriedades pertinentes. Na realidade, as ações são no sentido de se reportarem 

à propriedade da mediatriz empregada anteriormente.  

Isto já estava previsto na análise preliminar. A justificativa que foi apontada 

para tal ocorrência é que a determinação do ponto de tangência na reta exige um 

traçado envolvendo diversas propriedades, que vão resultar num lugar geométrico 

que viabiliza a determinação do ponto de tangência. 

E este não foi o procedimento adotado pelos sujeitos. Eles assumem como 

premissa que o centro de uma circunferência está na mediatriz de dois de seus 

pontos, então, quando vão acionar os esquemas, o direcionamento é no sentido 

de identificar um ponto sobre a reta para executar uma segunda mediatriz e assim 

definir a posição do centro da circunferência solução. 

O sujeito 12 (Fig. 6.33), apesar de apresentar uma estratégia diferente do 

restante, verifica-se em seus traçados que existe certa similaridade com as dos 

outros sujeitos, na estratégia que ele adotou. Pois, apesar dele não ter estipulado 

um ponto de tangência sobre a reta, ele procurou relacionar o centro da 

circunferência solução, com uma relação de medida entre os pontos e a reta.  

O que ele fez foi tentar extrair relações do desenho existente. Tomou como 

referência inicial o ponto onde a reta que passava pelos pontos dados encontrava 

a reta a ser tangente da circunferência e articulou as medidas encontradas a partir 

desse ponto com a mediatriz que tinha sido traçada. 
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Fig. 6.33: Diagrama do sujeito 12 na Atividade VII. Ilustrando uma 

estratégia diferenciada na categoria, mas que na sua essência 

segue o mesmo padrão por definir o centro da circunferência 

utilizando um ponto de referência sobre a reta. 

 

Comparando os traçados nesta atividade, dos sujeitos nas categorias 

citadas com o da categoria ‘H’, caracterizada pelas situações em que os sujeitos 

se limitam a aplicar propriedades básicas, que ficou em torno de 20.51%, verifica-

se que o denominador comum entre essas é o traçado da mediatriz entre os dois 

pontos dados. Pode-se inferir com base nesta ação que os sujeitos tinham a 

convicção de que o centro teria de estar nessa mediatriz.  

No entanto, o traçado dessa mediatriz não expressa necessariamente o 

entendimento desta como um lugar geométrico, haja vista que nas outras ações, 

as estratégias não demonstram este entendimento. Pelo contrário, são voltadas 

para buscar elementos que possibilitem a reprodução da mesma propriedade 

aplicada em relação aos dois pontos. 

Por outro lado, um outro denominador comum entre todas as categorias 

que apresentaram alguma resposta, mesmo estando errada, é de que as 

soluções encontradas se assemelham em termos de dimensão e disposição em 

relação aos elementos. Repetindo o que já havia ocorrido na Atividade VI, 



 

 

211 

 

 

aparentemente, as ações dos sujeitos são direcionadas para traçar uma 

circunferência que se amoldasse dentro de certa expectativa. A Fig. 6.34 ilustra 

alguns desses resultados. 

 

  

 
 

Fig. 6.34: Diagramas da Atividade VII dos sujeitos 2, 18, 7 e 35, 

ilustrando que seguindo procedimentos distintos obtiveram soluções 

semelhantes. 

 

Além dessa evidência em torno da semelhança das circunferências, 

constata-se que certos traçados são assumidos como elemento de comprovação. 

A comprovação vem no sentido de que esses traçados se baseiam em 

propriedades inerentes a figura a ser obtida.  

Por exemplo, alguns sujeitos traçaram uma perpendicular a partir de (B) 

para definir o ponto de tangência sobre a reta, evocando a condição de tangência 
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entre reta e circunferência. A Fig. 6.35 mostra diagramas dos sujeitos 3, 17, 20 e 

30 que procederam dessa forma. 

 

 
 

 
 

Fig. 6.35: Diagramas da Atividade VII dos sujeitos 3, 17, 20 e 30, 

ilustrando algumas das situações que utilizaram o traçado de 

perpendiculares tiradas a partir do ponto (B). 

 

Definido esse ponto de tangência com a perpendicular construída, 

procederam com o traçado de uma nova mediatriz tirada de (B) a esse novo 

ponto. Na interseção das duas mediatrizes identificou-se como sendo o centro da 

circunferência solução. O traçado dessa perpendicular pode ter subjacente a 

noção de que em uma circunferência tangente a uma reta, o seu centro deve ficar 

sobre a perpendicular à reta no ponto de tangência.  

No entanto, o ponto de interseção das mediatrizes que foi definido como 

centro da circunferência não se encontra sobre a perpendicular. E isto não 
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invalidou a estratégia adotada. O que se conclui que não havia a intenção de 

considerar a perpendicular como o lugar geométrico onde estaria o centro da 

circunferência ou mesclado com essa idéia existia um outro fator que encobria a 

inconsistência do procedimento adotado. 

Para analisar essa inconsistência, verificar-se-á os efeitos deste 

procedimento no caso da perpendicular ser traçada a partir do ponto (A). Se 

procedessem desta forma, a circunferência traçada pelo ponto de interseção das 

mediatrizes resultaria numa circunferência que interceptaria de forma visível a 

reta. A Fig. 6.36 ilustra o resultado de um procedimento como este. 

 

A

B

 

Fig. 6.36: Diagrama ilustrando o resultado de um procedimento 

equivalente aos dos sujeitos da Fig. 6.41, quando a perpendicular é 

traçada a partir do ponto (A). 

 

Logo, a opção por traçar a perpendicular a partir do ponto (B) deve ter sido 

influenciada por algo que validasse o raciocínio. Diante das similaridades dos 

resultados encontrados, por procedimentos distintos, o que deve ter influenciado é 

a visualização da solução a ser encontrada. Inclusive na situação em que os 
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traçados eram corretos, a do sujeito 25. Pois este considerou apenas um dos 

pontos onde a parábola traçada interceptaria a mediatriz, por conseqüência da 

compreensão do que estava sendo visto no desenho feito ou porque já tinha a 

imagem da circunferência. 

Esta ocorrência contribui assim como mais um argumento de que 

significados e significantes dos conceitos envolvidos não estão devidamente 

articulados e, conseqüentemente, a figura não é entendida como um conjunto de 

lugares geométricos. Disso resulta que a visualização da solução a ser obtida 

influencia substancialmente as escolhas.  

E quando a ênfase sai da visualização, esta recai na representação que se 

construiu em torno da figura. Pois nesta atividade, constata-se que existia uma 

tendência a articular estratégias com base no esquema de que o traçado de uma 

circunferência depende de se ter três pontos desta.  

Assim, as ações eram em determinar o terceiro ponto para definir a curva e 

não o de acionar esquemas que envolvessem a questão da eqüidistância que 

estava subjacente ao enunciado do problema. 

 

6.2.1.8 Atividade VIII 

 A Atividade VIII (Fig. 6.37) 

consiste em traçados de paralelas 

a uma certa distância dada, 

passando por dois pontos, 

exigindo, portanto, conceitos 

relativos a distância entre retas e 

entre pontos e retas. Mais uma 

Atividade VIII 
Dados dois pontos (A) e (B), traçar por eles duas retas que 
sejam paralelas e que estejam entre si a uma distância (d). 
 

 
Fig. 6.37: Enunciado e dados da 

Atividade VIII. 
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vez o índice maior de ocorrência é na categoria ‘ G’ que contempla a mixagem de 

propriedades corretas com incorretas, conforme é ilustrado no Gráfico 6.8. 
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Gráfico 6.8: Relação dos desempenhos alcançados na Atividade VIII. 

 

Os 23.08% dos sujeitos que tiveram êxito nesta atividade, localizados na 

categoria ‘A’, ficaram restritos a apresentar apenas uma das duas soluções 

possíveis. O fato de apresentarem apenas uma das soluções, conforme já 

discutido nas atividades anteriores e na análise preliminar, é interpretado como 

conseqüência da visualização que se tem sobre o objeto a ser construído ou da 

representação deste, dentro do saber que foi construído pelo sujeito. 

 A questão da representação que se tem sobre a situação é sobremaneira 

marcante, haja vista que alguns dos sujeitos que responderam corretamente a 

atividade, enfatizaram a distância entre as retas traçando por um dos pontos a 

perpendicular comum, como mostra o diagrama do sujeito 18 (Fig. 6.38). 
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Fig. 6.38: Diagrama referente à Atividade VIII do sujeito 18. Para 

enfatizar a distância foi traçada pelo ponto (B) uma perpendicular a 

tangente à circunferência. 

 

 Dois dos sujeitos dessa categoria ‘A’ apresentaram soluções que se 

diferenciaram do restante. Um deles, o sujeito 5, resolveu o problema tirando uma 

circunferência com diâmetro igual à distância estabelecida e com centro no ponto 

médio do segmento definido pelos dois pontos dados (Fig. 6.39). 

 

Fig. 6.39: Diagrama referente à Atividade VIII do sujeito 5. 

Ilustrando o traçado de uma circunferência pelo ponto médio do 

segmento definido pelos pontos para determinar as posições das 

retas paralelas. 

 

Esta estratégia deve ter sido influenciada pela idéia de que duas retas 

paralelas, por terem a mesma distância entre si, admitem circunferências de 
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mesmo diâmetro tangente a elas, e que o centro destas vai estar no ponto médio 

da distância entre as retas.  

Nesta perspectiva, pode-se dizer que se aplicaram princípios relativos a 

lugares geométricos. Porém, a questão que surge é sobre o porquê de se ter 

contemplado apenas uma das soluções. 

Considerando o que já vem ocorrendo nas outras atividades, os indícios 

são de que, mesmo seguindo um procedimento diferenciado, o modelo que se 

tem sobre retas paralelas, envolvendo dois pontos, retrata uma situação em que 

se tem uma única resposta, com base na idéia que só é possível traçar uma e 

somente uma reta paralela a uma outra por um ponto. 

A resposta do outro sujeito, que também se diferenciou em função da 

estratégia, também apresenta esses mesmos indícios. O procedimento desse 

sujeito 20 consistiu em resolver o problema num determinado contexto e depois 

transferir os dados obtidos para a posição dos pontos fornecidos no enunciado 

(Fig. 6.40). 

 

 

Fig. 6.40: Diagrama da Atividade VIII do sujeito 20. Exemplo de um 

procedimento em que o problema é resolvido sob certas condições 

e depois transferido. 
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 A característica predominante neste procedimento adotado é de que o 

sujeito, aparentemente, não sabia como resolver o problema nas condições 

impostas, mas sabia como transferir um desenho de uma posição para outra. Pela 

cadeia de conceitos utilizados para este procedimento pode-se dizer que houve 

interseção entre campos conceituais distintos. 

 Também pode ser dito sobre este procedimento, que o sujeito estava preso 

a uma representação, uma vez que toda a estratégia teve por base a utilização de 

uma situação prototípica. Partiu-se da distância dada e foram traçadas as retas 

perpendiculares pelos extremos do segmento. E, da mesma forma que os outros 

sujeitos que acertaram, só identificou uma das soluções, seguindo o mesmo 

padrão dos outros sujeitos. 

 Um outro aspecto a ser questionado é do procedimento adotado pelos 

sujeitos sobre a forma como traçavam tangentes à circunferência. De forma 

similar a que ocorreu na Atividade V, procederam ao traçado da tangente fazendo 

um ajuste com o uso dos instrumentos. O resultado é que a definição da posição 

da direção da reta a ser traçada como tangente se baseava na percepção visual.  

 Em face da quantidade de traçados necessários para se definir um ponto 

de tangência numa circunferência e pelo resultado final, no sentido visual, não 

apresentar diferença quando esta tangente é feita apoiada na percepção visual, 

ou seja, ajustando o esquadro à posição com apoio da visão do desenhista, pode-

se ressaltar a importância assumida pelos sujeitos em relação ao desenho de um 

objeto geométrico, justificando, possivelmente, os resultados apresentados com 

base em ajustes, pois visualmente foi obtido o modelo que se pretendia.  

 Apesar disso, o fato de terem sido empregadas estratégias diferentes, 

ilustradas pelos diagramas dos sujeitos 18, 5 e 20, não alterou os resultados no 
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que concerne a ter sido apresentada apenas uma das soluções possíveis. Isto 

prova que antecedeu ao acionamento dos esquemas a influência da imagem do 

modelo a ser construído, podendo-se inferir que a causa destes resultados está 

na falta de reflexão sobre as condições de existência de um modelo geométrico a 

ser construído e na falta de habilidades no que se refere à formulação de 

conjecturas.  

 O que ocasiona a falta de reflexão, pode-se inferir, pela série de 

constatações que já foram mencionadas anteriormente, é a valorização da 

imagem. Todos os esquemas acionados pelo sujeito são no sentido de reproduzir 

o modelo geométrico dentro dos moldes em que este está desenhado na mente 

do sujeito. Adicionando-se a essa imagem os recortes que o campo visual enfoca 

ou a aquela que se deu mais ênfase. 

 Este modelo ou representação, por sua vez, pode ser também considerado 

como a causa dos erros de 58.95% dos sujeitos. Esses erros foram categorizados 

como do nível ‘G’, por apresentar uma mixagem entre propriedades corretas com 

incorretas. Isto porque, aplicou adequadamente o princípio de que a reta deveria 

eqüidistar dos pontos dados, fazendo para isso uma circunferência com raio igual 

à distância estabelecida no enunciado para elucidar a propriedade a ser 

cumprida. 

 No entanto, entenderam que a interseção das circunferências traçadas, 

que representavam o lugar geométrico da eqüidistância exigida, definia o ponto 

por onde a reta procurada passaria. O raciocínio empregado deve ter tomado por 

base uma interseção direta entre lugares geométricos.  

Acontece que os lugares geométricos têm certo campo de domínio. E este 

campo não era verdadeiro para a situação que eles estavam articulando. Pois só 
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seria verdadeiro para uma situação particular, quando acontecesse das duas 

circunferências serem ortogonais entre si, o que implicaria em se ter as tangentes 

no ponto de interseção formando ângulo reto, correspondendo às retas 

procuradas. 

 Na Fig. 6.41 são mostrados alguns diagramas que ilustram o procedimento 

que se fez referência no parágrafo anterior. 

 

  

  

Fig. 6.41: Diagramas da Atividade VIII dos sujeitos 3, 9,13 e 21, que 

adotaram para definir a direção da reta a ser traçada, a interseção 

das circunferências que tinham como propriedade eqüidistar dos 

pontos. 

 

 Um diferencial encontrado nesta categoria foi na resposta do sujeito 38. 

Este foi o único, entre os sujeitos investigados, que identificou a possibilidade de 

se ter duas soluções nesta Atividade VIII. A solução do sujeito 38 é mostrada na 

Fig. 6.42. 
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Fig. 6.42: Diagrama da Atividade VIII do sujeito 38. 

 

 O perfil que vem se configurando, no sentido dos sujeitos apresentarem ou 

não as soluções possíveis, pode ser interpretado como resultante de uma maior 

ou menor percepção do objeto final. Isto porque, nas Atividades II e IV houve um 

grande índice de identificação das possibilidades de solução em relação às 

outras, onde a configuração do objeto facilitava a vinculação às respostas, por 

estarem naturalmente associadas às propriedades inerentes a ela, ou por 

expressarem situações geralmente vivenciadas em ala de aula. 

 No caso da Atividade II, freqüentemente ressalta-se a característica 

simétrica do círculo, o que deve levar ao sujeito a procura de soluções simétricas 

ou o fato de serem habitualmente levantadas as possíveis tangentes a uma 

circunferência a partir de um ponto externo, o que leva ao traçado das secantes.  

Na Atividade IV a própria natureza da figura triangular, induz a busca de 

vincular a resposta aos elementos que constituem este objeto geométrico que é 

na ordem de três. E na Atividade VIII, o fato do modelo que se tem sobre o 

número de paralelas que se pode traçar por um ponto a uma reta, deve ter 

interferido na identificação de uma única solução. 
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 Houve alguns casos, em torno de 10.26% de situações de erro, em que as 

causas apontadas para as estratégias adotadas decorreram de influências por 

interpretações equivocadas do enunciado, pois tomaram como referencial a reta 

definida pelos pontos dados, tendo sido categorizados como ‘D’.  

A Fig. 6.43 mostra o diagrama do sujeito 26, que para responder esta 

atividade considerou como referencial para marcar a distância estabelecida, a reta 

definida pelos dois pontos dados. O motivo de tal ocorrência deve estar associado 

a uma ênfase exagerada aos dados fornecidos ou por não se ter a competência 

de visualizar o modelo a ser construído, uma vez que não se apercebe da 

inadequação da resposta apresentada. 

 

 

Fig. 6.43: Diagrama da Atividade VIII do sujeito 26, ilustrando o 

equívoco em torno do enunciado. 

 

 Ocorreu, ainda, uma situação na categoria ‘C’, representando 2.57%, em 

que o sujeito equivocou-se com os dados fornecidos, resultando que fez a 

paralela considerando que esta deveria ter como referência a reta determinada 

pelos dois pontos dados, que pode ser resultado, apenas, de uma falta de 

atenção na leitura do enunciado.  
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Por outro lado, os 5.14% dos sujeitos que não conseguiram armar 

nenhuma estratégia para resolver o problema, categorizados como ‘B’, resultado, 

possivelmente, de limites no campo conceitual ou apresentam dificuldades em 

concatenar propriedades.  

 

6.2.1.9 Atividade IX 

 A Atividade IX (Fig. 6.44) 

envolve o traçado de lugares 

geométricos eqüidistantes, relativos a 

ponto e a reta. Observou-se que, 

salvo os 7.68%, categorizados como 

‘B’, que não conseguiram resolver ou 

armar nenhuma estratégia de 

resolução, todas as estratégias que 

foram montadas apresentaram como resultado um desenho que se assemelha 

com aquele a ser obtido. O que demonstra uma facilidade na visualização do 

modelo a ser construído ou da noção de eqüidistância para ponto. 

 Seguindo o padrão que vem sendo registrado, algumas propriedades são 

mais facilmente empregadas do que outras. O que justificaria o índice elevado na 

categoria ‘G’, representado pelo Gráfico 6.9. 

 

Atividade IX 
Traçar uma circunferência de raio (r), que passe por um ponto 
dado (A) e que seja tangente a uma reta dada. 
 

 
Fig. 6.44: Enunciado e dados da 

Atividade IX. 
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Gráfico 6.9: Relação dos desempenhos alcançados na Atividade IX. 

 

 Apenas 12.90%, categorizados como ‘A’, resolveram corretamente, pois os 

outros desconsideraram ou não souberam como tratar a relação de eqüidistância 

com referência à reta, restringindo-se a criar o lugar geométrico em relação ao 

ponto dado, fazendo um arco de circunferência com o raio estabelecido. 

 A abordagem que se fazia ao envolver a reta não levava em conta o lugar 

geométrico referente a esta. E dentre todas as categorias, só 5.14% dos sujeitos 

desta categoria ‘A’, apresentaram as duas soluções possíveis.  

 Houve uma grande incidência do uso de propriedades incorretas, cerca de 

71.72%, correspondendo à categoria ‘G’. Este resultado foi decorrente da forma 

errada como se tomou a relação de eqüidistância em relação à reta. A 

determinação da eqüidistância em relação à reta era feita com um arco de 

circunferência, tendo para centro um ponto sobre a reta.  

O ponto sobre a reta, que era tomado como centro do arco, em alguns 

casos, foi definido pela interseção do lugar geométrico relativo ao ponto com a 

reta dada (Fig. 6.45). Em outras situações, apesar de não utilizar explicitamente a 
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interseção da circunferência traçada a partir do ponto com a reta, a posição do 

centro ficava próxima (Fig. 6.46).  

 

  

Fig. 6.45: Diagrama da 

Atividade VIII do sujeito 39, 

ilustrando o equívoco sobre o 

lugar geométrico a ser adotado 

em relação à reta. 

Fig. 6.46: Diagrama da Atividade 

VIII do sujeito 22, ilustrando a 

estimativa do ponto de tangência 

numa posição próxima daquela 

a ser encontrada. 

 

O número de incidências sobre a forma como foi definido a posição de um 

ponto para marcar a eqüidistância em relação a reta, inclusive quando a sua 

arbitragem acontecia de forma aleatória, sugere que os esquemas acionados 

pelos diferentes sujeitos utilizaram alguma diretriz para nortear as ações.  

Diretrizes estas que se repetem em outras atividades. Pelas respostas se 

assemelharem e solução correta, a causa desta regularidade deve estar 

associada à influência exercida pelo modelo de resposta previsto pelos sujeitos, 

os quais visualizavam aproximadamente, pela imagem formulada da solução, a 

posição do ponto de tangência.  

Na Fig. 6.47 é apresentado o diagrama de um sujeito em que a resposta do 

problema não teve por base nenhuma propriedade, baseou-se exclusivamente 
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numa estimativa visual, corroborada pelo instrumento, por fornecer uma 

circunferência que atende ao solicitado no enunciado. 

 

 

Fig. 6.47: Diagrama da Atividade VIII do sujeito 5, o qual apresentou 

uma reposta que não utilizou traçado para definir a posição do 

centro da circunferência. 

 

Isso justificaria a apresentação de apenas uma das soluções, porque o 

arco determinado pelo lugar geométrico dos pontos eqüidistante do ponto dado, 

aponta a direção do campo visual que já havia sido previsto como sendo a 

posição provável da circunferência solução.  

Os diagramas dos sujeitos 2 e 36 ilustram a influência visual que pode ter 

acontecido, mostrando evidências que as escolhas estão relacionadas à posição 

em que se encontram os traços (Fig. 6.48). 
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Fig. 6.48: Diagramas da Atividade IX dos sujeitos 2 e 36 

respectivamente. Pelos traçados observa-se uma tendência na 

visualização, identificada pela disposição do traçado. 

 

 O que vem a confirmar essa hipótese de que a visualização influencia na 

resolução é pela comparação do traçado apresentado pelo sujeito 30 na Atividade 

VIII com a do sujeito 28 na Atividade IX. Em ambos os casos, independentemente 

das estratégias estarem corretas, foram feitos traçados que dão margem à 

visualização das soluções possíveis porque são encontradas duas interseções 

(Fig. 6.49).  

 

  

Fig. 6.49: Em situações diferentes, os sujeitos 30 e 28, 

respectivamente, encontraram pontos que davam margem a se 

considerar a possibilidade de se ter duas soluções.  
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Contudo, no primeiro caso, o sujeito apresentou apenas uma solução e no 

segundo foram apresentas as duas soluções possíveis. A dedução é que a 

imagem da resposta já estava previamente estabelecida na mente do sujeito.  

Aceitar essa evidência é concordar que as estratégias tomam por base 

modelos pré-concebidos. O implica numa ênfase a representação em detrimento 

da propriedade, que provoca inconsistências entre os significados e significantes 

dos conceitos envolvidos. 

 O traçado da circunferência solução baseado, simplesmente numa 

ajustagem, categoria ‘F’, aconteceu com 7.69% dos sujeitos. Para essa situação, 

em se tratando de uma estratégia em que a percepção visual é o elemento 

preponderante na definição da escolha, o fato de que em todos os casos, ter 

ficado limitado à posição de apenas uma solução vem ratificar a constatação de 

do uso abusivo de imagens.  

 Nesta atividade, a exemplo do que ocorreu na Atividade VIII, o mesmo 

sujeito 20, procedeu à resolução aplicando princípios de transformação. Pois 

obteve o resultado concebendo o problema em uma determinada posição e 

depois aplicou uma translação (Fig. 6.50).  

 

Fig. 6.50: Diagrama da Atividade IX do sujeito 20. 
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O uso de uma estratégia tão diferenciada em relação aos outros sujeitos 

indica a influência de certos conhecimentos, pois esta forma de resolução, exige o 

acionamento de esquemas que não são naturalmente associados a problemas de 

eqüidistância.  

O fato de ter empregado esquemas que se baseiam em transformações 

geométricas, diferenciando-se substancialmente das ações dos outros sujeitos, 

não provocou mudanças no que concerne a identificação das soluções possíveis. 

Confirma-se aqui, mais uma vez a influência da visualização, uma vez que todo o 

traçado destaca uma solução em detrimento da outra. 

 

6.2.1.10 Atividade X 

 A Atividade X (Fig. 6.51) 

envolvia exclusivamente a noção de 

eqüidistância a dois pontos. 

Consistindo, a sua resolução, em 

traçados de mediatrizes. Pela 

disposição dos dados, a concepção 

do enunciado promovia certa 

equivalência com a determinação do 

circuncentro de um triângulo, motivo pelo qual, talvez, alguns dos sujeitos, tenham 

ligado os pontos dados para formar um triângulo. 

 Pela simplicidade das noções envolvidas nesta atividade ou por ser uma 

situação em que se possa relacionar mais facilmente a experiências já 

vivenciadas em sala de aula, a maioria das atividades na avaliação se concentrou 

na categoria de acerto, conforme é mostrado no Gráfico 6.10. 

Atividade X 
Traçar uma circunferência com raio (r) e que seja eqüidistante 
de três pontos dados não em linha reta. 
 

 
Fig. 6.51: Enunciado e dados da 

Atividade X. 
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Gráfico 6.10: Relação dos desempenhos alcançados na Atividade X. 

 

 O índice de acertos, categoria ‘A’, nesta atividade foi de 71.79%, havendo, 

todavia, na categoria ‘B’, que abrange os casos daqueles que não conseguiram 

resolver, cerca de 10.26% de sujeitos. Entre aqueles que resolveram 

corretamente, a associação foi com a situação equivalente ao traçado de uma 

circunferência passando pelos três pontos. Motivo, pelo qual, apresentaram, como 

foi dito anteriormente, o estereótipo de um triângulo (Fig. 6.52). 

 

 

Fig. 6.52: Diagrama da Atividade X do sujeito 16. Onde se tem 

evidência da associação com o problema envolvendo o circuncentro 

de triângulo, por apresentar o desenho do triângulo. 
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Para os 5.14% dos sujeitos, categorizados como ‘E’ por apresentarem 

interpretações equivocadas sobre as propriedades pertinentes ao conjunto dos 

elementos dados, a dificuldade se expressa, como previsto na análise preliminar, 

pela concepção errônea de distância de em relação a uma circunferência. O 

sujeito 4 (Fig. 6.53), utilizou o encontro das mediatrizes como referência para 

marcar a posição do centro da circunferência a ser traçada.  

 

 

Fig. 6.53: Diagrama da Atividade X do sujeito 4. Esse sujeito 

entendeu que a distância a circunferência deveria ser tomada, 

tomando a interseção das mediatrizes como referência. 

 

A escolha de uma das mediatrizes para posicionar o centro da 

circunferência, aparentemente, foi aleatória. Podendo, todavia, estar associada a 

uma visualização da situação, pois a outra mediatriz resultaria numa 

circunferência que geraria dúvida por ficar, visualmente, bem mais próxima de um 

ponto do que dos outros dois.  

O sujeito 6, adotou como estratégia encontrar um ponto eqüidistante de 

dois dos pontos dados e depois determinar o ponto eqüidistante entre o terceiro 

ponto e aquele que tinha sido encontrado, sendo o eqüidistante. Este último ponto 

encontrado determina a posição do centro da circunferência solução (Fig. 6.54).  
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Fig. 6.54: Diagrama da Atividade X do sujeito 6, em que o sujeito 

buscou a solução usando a concepção de que a circunferência 

deveria ficar entre os pontos para poder eqüidistar deles. 

 

Este procedimento se torna curioso pela visualização do modelo a ser 

construído. Aparentemente, a concepção desse sujeito está presa a uma noção 

de proximidade, mas numa perspectiva de ficar ‘entre’ os elementos. A causa de 

tal concepção pode ser entendida como provocada pela imagem que se forma ao 

ser introduzida a noção de eqüidistância, em face de se ressaltar a igualdade da 

distância, que se reporta, por sua vez, à imagem de estar no ‘meio’ dos elementos 

envolvidos. 

Não são levadas em conta as propriedades dos lugares geométricos 

encontrados. Na realidade, estes lugares geométricos são recortes das 

propriedades, assumidos em função da representação que é construída sobre o 

conceito. 

 Na falta de esquemas que permitissem elaborar uma estratégia de 

construção geométrica para obter a reposta, 12.81% dos sujeitos, categorizados 

como ‘F’, apresentaram a resposta utilizando o procedimento de ajuste, que 

consiste em determinar a posição dos elementos solicitados por meio de tentativa 

e erro.  
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O interessante em relação a este procedimento é que os sujeitos tinham a 

noção que a circunferência solução deveria tangenciar circunferências com o raio 

dado e centros nos pontos fornecidos no enunciado, mas não conseguiram 

relacionar o centro da circunferência solução com as mediatrizes entre os pontos. 

Situações como estas são exemplos de que os sujeitos não conseguem fazer 

associações entre os saberes. A Fig. 6.55 mostra um diagrama que ilustra esse 

tipo de ocorrência. 

 

 

Fig. 6.55: Diagrama da Atividade X do sujeito 15, ilustrando um 

procedimento por ajustagem. 

 

 Diante dos erros cometidos, pode-se inferir que os princípios relativos aos 

traçados de lugares geométricos não são aplicados. E o que direciona o 

acionamento dos esquemas são as visualizações em torno do problema. 

 

6.2.2 Análise comparativa entre as atividades em cada uma das categorias 

 Nesta seção a análise versa sobre o nível de incidência das atividades em 

cada uma das categorias. Pretende-se com isso identificar sob que condições ou 

situações os sujeitos tiveram uma incidência maior ou menor em cada uma das 
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categorias, e assim delinear as regularidades em torno das ações e escolhas no 

processo de resolução da atividade. 

 

6.2.2.1 Categoria ‘A’ 

Na Categoria ‘A’, que compreende as situações de acertos, observa-se, 

conforme é apresentado no Gráfico 6.11, que as duas atividades com maior 

índice de acertos foram aquelas em que as propriedades envolvidas abordavam, 

de forma direta, a propriedade de eqüidistância entre pontos, correspondendo às 

Atividades I e X.  

As outras atividades ficaram com um índice de acerto bem abaixo, 

principalmente aquelas que envolviam uma maior abrangência do campo 

conceitual, em função de exigir mais relações e/ou envolver situações não 

habituais, como as Atividades II e VII. Na Atividade II os sujeitos não conseguiram 

acionar propriedades envolvendo cordas de uma circunferência e na Atividade VII, 

a dificuldade foi na eqüidistância envolvendo ponto e reta. 
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Gráfico 6.11: Índice de acertos nas atividades do teste. 
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6.2.2.2 Categoria ‘B’ 

 Em relação à situação em que não houve apresentação de respostas ou 

que não foi possível acionar nenhum esquema que resultasse em estratégias 

pertinentes ao processo de resolução da atividade, o índice maior foi na Atividade 

II, conforme ilustra o Gráfico 6.12.  
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Gráfico 6.12: Índice de atividades que não foram respondidas.  

 

Apesar do índice elevado na Atividade II, constata-se que em outras 

atividades, que envolviam propriedades freqüentemente utilizadas em várias 

situações, aconteceu de alguns sujeitos ficarem sem conseguir desenvolver 

nenhuma estratégia. 

A total falta de iniciativa pode ser interpretada como resultante de uma 

ação mecânica, no qual os sujeitos estão habilitados a resolver problemas quando 

estes se apresentam sob certas condições. O que implicaria que o conhecimento 

privilegia a representação, desconsiderando os invariantes do objeto. 

O que ocasiona isso é, possivelmente, a dificuldade em identificar e gerar 

lugares geométricos. Esta dificuldade, pode ser proveniente da falta de 
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competência em conceber uma figura como sendo constituída de lugares 

geométricos ou, também, por não perceber a transformação dos elementos em 

função de ficar limitado a posições estáticas das figuras geométricas. 

 O que indica a falta de entendimento sobre a noção de lugar geométrico é 

que nas tentativas apresentadas pelos sujeitos, o que se identifica são ações 

voltadas para fazer um traçado que permita atingir a resposta. Não se identificam 

ações tomando por base as condições iniciais para utilizá-las como um processo 

de encaminhamento. Em síntese, o que os sujeitos apresentam é a busca de um 

método, proveniente, possivelmente, de hábitos pertinentes a uma ênfase em 

modelos prototípicos, adotados em um contrato didático. 

 A ênfase a esses modelos prototípicos justificaria a causa das Atividades I 

e X também terem tido ocorrências nesta categoria. Essas atividades tinham 

como característica empregarem propriedades simples e freqüentemente 

adotadas, mas por apresentarem uma situação que se diferenciava de um 

padrão, ou seja, traçado de circunferência passando por três pontos, não 

conseguiram articular nenhuma estratégia.  

 

6.2.2.3 Categoria ‘C’ 

 O não entendimento em torno dos dados foi o motivo pelo qual, três 

atividades apresentarem resultados diferentes do modelo esperado. Este 

problema pode estar associado à falta de conhecimento sobre termos da 

linguagem geométrica ou por condicionamento de certas abordagens em 

determinadas situações. O Gráfico 6.13 ilustra as atividades que apresentaram 

problemas em relação à interpretação dos dados fornecidos no enunciado.  
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Gráfico 6.13: Índice de atividades em que se tiveram equívocos em 

relação aos dados do enunciado. 

 

 Na Atividade II, muitos sujeitos entenderam que o segmento a ser 

determinado consistia em medidas tiradas do ponto à circunferência (Fig. 6.56), 

este entendimento indica, possivelmente, o não conhecimento de alguns 

elementos de um objeto geométrico, no caso, a definição de corda de uma 

circunferência.  

 

 

Fig. 6.56: Diagrama da Atividade II do sujeito 1. 
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Na Atividade V o fato de confundir altura com lado foi o que gerou modelos 

equivocados. A causa da utilização da altura como lado do triângulo não se 

justifica, em face de que são elementos com características bem diferenciadas. 

O motivo dos sujeitos confundirem um com o outro deve ter ocorrido em 

função de um condicionamento que leva o sujeito a reproduzir uma situação de 

construção de triângulo a partir dos lados, desconsiderando as variáveis. Motivo 

pelo qual ocorreu de diversos sujeitos responderem essa atividade procedendo ao 

traçado de um triângulo em que são dados os três lados deste (Fig. 6.57). 

 

Fig. 6.57: Diagrama da Atividade V do sujeito 24. 

 

A Atividade VIII teve uma incidência bem menor que as outras duas em 

termos de dificuldade no tratamento dos dados. O equívoco apresentado foi 

decorrente de ter interpretado que a reta paralela a ser traçada tinha de distar da 

reta definida pelos pontos dados. 

Isto pode ser resultado de uma leitura desatenta do enunciado ou porque o 

sujeito estar preso ao modelo de traçado de retas paralelas. No diagrama do 

sujeito 1, observa-se que o procedimento feito foi todo no sentido de reproduzir 

uma situação que é condizente com o traçado de uma reta paralela a outra (Fig. 

6.58). 
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Fig. 6.58: Diagrama da Atividade VIII do sujeito 1. 

 

6.2.2.4 Categoria ‘D’ 

O enunciado de algumas das atividades pode ter interferido em relação aos 

esquemas acionados em função de um outro entendimento do que estava sendo 

solicitado. Os fatores que podem ter provocado essa ocorrência, pode ser 

decorrente da forma como o enunciado foi proposto ou por hábitos adquiridos na 

resolução de problemas, em que se toma como praxe fazer determinadas ações. 

Pelo Gráfico 6.14 identifica-se que foram poucas as ocorrências, tendo sido 

mais significativo nas Atividades IV, VI e VIII.  
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Gráfico 6.14: Índice de atividades em que houve interpretações 

distintas em torno do enunciado. 
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Na Atividade IV, que consistia em traçado de circunferências tangentes a 

uma outra e a um triângulo, o equívoco na interpretação do enunciado envolveu a 

questão de concepção do modelo de tangência de uma circunferência a uma 

outra e a um triângulo.  

Isto porque as respostas de uma grande maioria dos  sujeitos foram 

direcionadas para traçar circunferências que estivessem tangenciando a 

circunferência dada, mas, ao mesmo tempo, estivessem também tangenciando o 

triângulo, atingindo o maior número de lados. 

 A influência de certas imagens familiares pode ter sido a causa de 

tenderem a desconsiderar, na Atividade VI, a exigência da circunferência passar 

pelos dois pontos dados, porque a escolha para a solução do problema recaiu na 

situação de traçar uma circunferência numa condição particular, que empregava o 

princípio de circunferências tangentes; tanto é, que foi enfatizado pela reta ligando 

os centros das circunferências envolvidas (Fig. 6.59).  

 

 

Fig. 6.59: Diagrama da Atividade VI do sujeito 1. 
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 Respostas como esta que foi ilustrada na Fig. 6.59, mostram, inclusive, 

uma falha na visualização do modelo a ser construído, porque a resposta 

apresentada indica que não se tinha a menor idéia de como se apresentaria uma 

solução nas condições estabelecidas, uma vez que a resposta não atende e nem 

se aproxima da condição especificada.  

A Fig. 6.60 ilustra essa situação, mostrando o diagrama do sujeito 4. Pelo 

traçado, observa-se que este não concebeu a possibilidade de se poder atender o 

que estava sendo solicitado no enunciado, pois os pontos estavam a certa 

distância e a medida entre as paralelas não estava menor. Na perspectiva de 

ação desse sujeito, o problema não tem solução porque as retas teriam de distar 

de uma medida igual à distância entre os dois pontos dados. 

 

 

Fig. 6.60: Diagrama da Atividade VII do sujeito 4. 

 

 Constata-se assim, que as ações são resultados de representações, 

desconsiderando-se as transformações e invariantes de um objeto geométrico. 

Que resulta em rupturas entre os significados e significantes dos conceitos porque 

não há interação entre as propriedades empregadas e o que é solicitado no 

enunciado do problema. 
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6.2.2.5 Categoria ‘E’ 

 Interpretações equivocadas em torno das propriedades aplicadas, por 

ampliarem seu campo de validade foram a causa de alguns erros ocorridos. 

Propriedades essas que, de um modo geral, com certa freqüência são 

empregadas em diversos problemas ou que são vistas como característica 

marcante e definidor do objeto geométrico.  

O Gráfico 6.15 fornece uma panorâmica das atividades em que houve uma 

maior incidência nessa categoria.  
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Gráfico 6.15: Índice de atividades em que se tiveram equívocos em 

relação às propriedades da figura geométrica. 

 

 Pelos traçados apresentados nessas situações, observa-se que as 

estratégias reproduziam relações de propriedades da figura geométrica, mas que 

não eram pertinentes no contexto, caracterizando um processo de associação 

com concepções em torno do modelo ou para aquelas propriedades que são mais 

vivenciadas em sala de aula.  
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 A influência de tais propriedades é de tal ordem, que se verifica uma 

associação da propriedade com a condição de existência da figura, não se 

considerando a especificidade do contexto.  

Por exemplo, na Atividade III houve uma preocupação em aplicar a simetria 

existente no triângulo equilátero, constatando-se uma incidência significativa nos 

esquemas acionados de traçados de mediatrizes entre os pontos por onde 

deveriam passar dois lados do triângulo.  

A relação que se verifica entre a mediatriz traçada e o modelo apresentado 

como solução mostra a intencionalidade em articular o processo de resolução 

com a simetria existente no triângulo equilátero, influenciado, possivelmente, pela 

regularidade que caracteriza essa figura triangular.  

 Neste sentido, pode-se inferir que o pressuposto assumido consistia em 

identificar a posição do vértice do triângulo que estaria sobre a reta utilizando a 

mediatriz com o eixo de simetria.  

A Fig. 6.61 mostra alguns diagramas que ilustram a concepção em torno da 

propriedade de simetria do triângulo equilátero e o seu papel na resolução de um 

problema. 
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Fig. 6.61: Diagramas da Atividade III dos sujeitos 1, 4, 26 e 38. 

 

 Uma outra atividade que teve esse mesmo tipo de ocorrência em relação 

às propriedades de uma figura, e de forma bem mais acentuada, foi a Atividade 

VI. Verificou-se que o traçado da circunferência era associado a uma condição 

particular. Pois o centro da circunferência que se buscava era determinado pela 

interseção de arcos que tomavam como única referência os dois pontos dados.  

 Na Fig. 6.62 são apresentados alguns diagramas que ilustram essa 

predisposição em obter o centro da circunferência como se estivesse encontrando 

um terceiro vértice de um triângulo eqüilátero ou um ponto que eqüidistasse dos 

pontos dados. 
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Fig. 6.62: Diagramas da Atividade VI dos sujeitos 9 , 11, 16 e 35 . 

 

 Desta forma, os esquemas acionados não são no sentido de que as 

propriedades definam lugares geométricos. Na realidade, a intenção é de adotar 

um recorte dessa propriedade para solucionar o problema, pois ações são 

direcionadas para definir o centro da circunferência como se o raio desta tivesse 

para medida a distância entre os dois pontos dados ou que atendesse à 

exigência, apenas de passar por esses pontos. 

 

6.2.2.6 Categoria ‘F’ 

 O resultado final de uma construção geométrica corresponde ao desenho 

de um modelo, e este pode ser obtido com uma razoável precisão gráfica, por 
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vezes, sem que se façam os traçados necessários. Desta forma, alguns sujeitos, 

quando não sabem como proceder para resolver um problema ou devido a outros 

fatores, tais como esquecer alguma propriedade necessária para aquela situação, 

utilizam a percepção visual.  

Apresentam a resposta de um problema empregando um processo de 

tentativa e erro, isto é, ficam testando as posições até encontrar aquela que se 

adeqüe à solução procurada. Em várias atividades foi identificado esse tipo de 

procedimento, em algumas, mais do que outras, conforme mostra o Gráfico 6.16. 
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Gráfico 6.16: Índice de atividades em que a resposta foi apresentada 

tomando por base a tentativa de ajustar um modelo. 

 

 Um dado significativo é que as atividades V e VIII não apresentaram 

evidências do uso de ajustagem. O fato dessas atividades terem por natureza não 

favorecer a percepção final sobre o modelo resultante, deve ser o motivo pelo 

qual não houve a ajustagem, não poderiam apresentar uma resposta se não 

tinham idéia de como esta deveria se apresentar. 

Em todas as outras atividades houve ocorrência do uso de uma prática 

voltada para a ajustagem de um desenho. As duas atividades que apresentaram 
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um maior índice dessa ocorrência foram as Atividades II e III, devido, 

possivelmente, a dificuldade em acionar esquema para a resolução. 

 No entanto, contrariando a expectativa de que esse procedimento se 

justificaria em situações de dificuldades para o sujeito, ou seja, em que as 

propriedades necessárias para resolução da atividade não eram usualmente 

empregadas ou as situações em que se encontravam os dados geravam conflitos 

ou eram desconhecidas, verificou-se que as Atividades I e X, apesar da 

simplicidade da propriedade exigida para resolução do problema, apresentaram 

respostas baseadas em uma ajustagem (Fig. 6.63).  

 

  

Fig. 6.63: Diagramas de atividades em que as respostas foram 

obtidas com base em desenhos. À esquerda encontra-se a 

Atividade I do sujeito 7 e à direita a Atividade X do sujeito 10. 

 

Este fato levanta o pressuposto de que, independentemente do contexto ou 

dos parâmetros envolvidos em um problema, o ato de se fazer um desenho em 

detrimento de uma figura tem um espaço de domínio nas concepções dos sujeitos 

sobre o significado de resolução de um problema. Aparentemente, apresentar 
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uma resposta é suficiente, independentemente de se ter feito uma construção em 

que se aplicam as propriedades à obtenção da resposta. 

 

6.2.2.7 Categoria ‘G’ 

 A categoria que expressava situações onde se faziam mixagens entre 

propriedades, sem considerar devidamente a relação entre elas ou suas validades 

no contexto da atividade, foi o que ocasionou um grande número de erros das 

resoluções das atividades, conforme se verifica no Gráfico 6.17. 
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Gráfico 6.17: Índice de atividades em que houve uma mixagem entre 

propriedades corretas e incorretas. 

 

 Observou-se que no processo de resolução das atividades, os sujeitos 

acionavam esquemas que buscam atender às condições estabelecidas no 

enunciado. Mas, em alguns enunciados os sujeitos apresentaram respostas que 

indicavam uma necessidade de complementar os dados fornecidos para que 

pudessem chegar à solução do problema. 

Ou seja, na falta de um encadeamento lógico entre os esquemas e os 

dados, solucionava-se a ruptura adicionando elementos que facilitariam o 
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processo de resolução, independentemente da possibilidade destes serem 

colocados aleatoriamente ou existir uma lógica que viesse a justificar. 

 As incongruências que ocorrem, aparentemente, são suplantadas pelo fato 

de se obter uma resposta que possui um traçado que lhe fornece o status de um 

método construtivo ou que são auto-suficientes para solucionar o problema. Por 

exemplo, o sujeito 20, na Atividade VII, executa uma série de relações entre os 

elementos dados, sendo que alguns deles são pertinentes.  

Para determinar a posição do centro da circunferência solução, o fato do 

traçado resultar em uma circunferência que atende, visualmente, ao solicitado, é 

assumido como sendo a resposta ao problema (Fig. 6.64). 

 

 

Fig. 6.64: Diagrama da Atividade VII do sujeito 20. 

 

 A ocorrência de propriedades que se conflitam é menos problemática ou 

desconsiderada em detrimento da resposta encontrada satisfazer às exigências 

visuais. Na Atividade VI, o sujeito 12, apesar de considerar as implicações 

relativas à posição dos centros e do ponto de tangência entre duas 

circunferências tangentes, pois apresentou em seus traçados uma reta que ligava 

o centro da circunferência dada ao ponto de tangência estabelecido, 
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desconsiderou esse princípio, definindo como centro da circunferência o ponto de 

interseção entre arcos de circunferência tomados a partir dos pontos por onde a 

circunferência teria de passar (Fig. 6.65).  

 O que justificaria essa estratégia seria o fato do sujeito considerar como 

necessário e suficiente o fato de que a propriedade aplicada para traçar uma 

circunferência por dois pontos é correta e pelo resultado atender à expectativa do 

modelo a ser construído. Segundo as teorias do pensamento geométrico, que são 

adotadas neste trabalho, o aspecto visual é predominante na crítica por parte do 

sujeito. 

 Em relação a essa predominância visual, pode-se levantar a questão sobre 

a sua amplitude, se for levada em consideração a influência desta no próprio 

estabelecimento da posição dos dados. Isto é, se ao fornecer o desenho dos 

dados, se houve alguma tendência para dispor os elementos numa posição 

estratégica. 

 

 

Fig. 6.65: Diagrama da Atividade VI do sujeito 12. 

 

 Essa posição estratégia pode gerar situações prototípicas ou enfatizar 

modelos estabelecidos em contratos didáticos. O fato é que a ocorrência dessa 

mixagem entre propriedades corretas e incorretas, teve sua incidência nas 
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situações que apresentavam condições que favoreciam a exploração de uma 

dada propriedade em relação a outras. O pressuposto é que se assume uma 

hierarquia de importância entre as propriedades, de modo que uma elimina a 

outra.  

 Assim, definir o centro de uma circunferência com dois arcos de mesmo 

raio, tem um poder de convencimento maior do que a propriedade de duas 

circunferências tangentes terem seus centros alinhados com o ponto de tangência 

entre elas. É fato que houve uma validação da estratégia pelo resultado final que 

satisfaz visualmente às condições impostas no enunciado, ou seja, da 

circunferência passar pelos pontos e tangenciar a circunferência dada. 

 

6.2.2.8 Categoria ‘H’ 

 Na escolha de um método para resolver um problema, geralmente, a 

seqüência de traçados a serem feitos inicia pela aplicação de propriedades que 

são mais facilmente percebidas pelo sujeito. Essas propriedades na maioria das 

vezes são de natureza elementar ou básica, isto é, são provenientes de relações 

simples ou diretas entre os elementos envolvidos.  

Esses passos iniciais é que vão dar subsídios para concatenação da 

estratégia que se desenvolve ao longo do processo de resolução do problema. E 

foi isso que se observou nos traçados apresentados. A verificação disso fica 

latente quando se faz uma análise das atividades que não foram concluídas, mas 

que apresentaram alguns traçados que foram iniciadas na tentativa de chegar a 

solução. O Gráfico 6.18 ilustra o número de incidências nas atividades que 

ficaram restritas à aplicação de propriedades básicas. 
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Gráfico 6.18: Índice de atividades que ficaram restritas à aplicação 

de propriedades básicas. 

 

 Esse tipo de ocorrência é perfeitamente justificado quando o campo 

conceitual exigido não corresponde àquele que o sujeito possui. No entanto, 

quando a resolução de um problema se resume à aplicação direta dessas ditas 

propriedades básicas, as quais são feitas pelo sujeito, e este não consegue 

concluir o processo de modo a perceber a solução, conforme aconteceu com o 

sujeito 17 na Atividade I (Fig. 6.66), levanta-se a questão sobre o que provocou 

um colapso no desenvolvimento do raciocínio.  

 

 

Fig. 6.66: Diagrama da Atividade I do sujeito 17. 
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Por experiências vivenciadas no estudo Piloto desta investigação e que 

propositadamente foi repetido no teste que foi aplicado, entende-se que os 

indicativos de tal ocorrência são provenientes da representação dos elementos 

geométricos. Isto é, o fato da reta ser desenhada sem mostrar toda a sua 

extensão, tem seu campo de validade restrito a representação posta. De modo, 

que impede o sujeito de resolver um problema se for necessário considerar a 

porção da reta que não está representada no desenho. Como aconteceu com o 

sujeito 17, na Atividade I, que não encontrou o ponto procurado, possivelmente, 

porque a mediatriz intercepta a reta fora dos limites do desenho que a representa. 

Para Van Hiele (1986) isso poderia ser interpretado como sendo 

ocasionado pelo sujeito não ter conseguido atingir o nível seguinte do 

pensamento geométrico, este sujeito seria enquadrado no nível da visualização.  

 Todavia, em algumas situações identificou-se que esses sujeitos que 

haviam ficado presos à visualização, apresentaram estratégias que se 

caracterizariam como resultado de níveis de pensamento mais complexo.  

Dessa forma, pode-se inferir, que independentemente do nível de 

desenvolvimento que o sujeito se encontre, a representação dos elementos tem 

um papel significativo na interpretação da situação. 

 

6.2.2.9 Categoria ‘I’ 

 A solução de um problema envolve, por vezes, mais de uma solução. 

Notadamente percebe-se que em algumas situações a percepção de todas as 

soluções possíveis é mais facilmente percebida pelos sujeitos do que em outras.  

 Dentre as atividades que foram propostas nos testes, com o objetivo de 

levantar evidências que justificassem a percepção, ou não, em torno das soluções 
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possíveis, algumas apresentavam a possibilidade de mais de uma solução e uma 

delas não admitia nenhuma.  

O Gráfico 6.19 ilustra as atividades em que se teve mais facilidade para 

encontrar as respostas e as que apresentaram mais dificuldades. 
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Gráfico 6.19: Índices de apresentação das soluções possíveis nas 

atividades que não admitiam solução única. 

 

 Daquelas que admitiam mais de uma solução, as que os sujeitos tiveram 

maior clareza sobre o número de soluções possíveis foi a Atividade II. O 

interessante é que nesta atividade não houve registro de nenhum caso de acerto.  

Na Atividade IV também se registrou a identificação das situações 

possíveis em que se teria uma circunferência atendendo à exigência, nas 

diferentes interpretações que ocorreram no enunciadas da atividade. 

 Podendo-se fazer apenas a ressalva de que, por vezes, as soluções eram 

amarradas a algumas concepções sobre como as circunferências poderiam ser 

definidas. Por exemplo, como se verifica na Atividade IV, em que os sujeitos 

ficaram restritos a apresentar as circunferências sob a condição de passar pelo 

centro da circunferência dada, não apresentando evidências de que percebiam a 
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existência de uma infinidade de soluções, conforme é ilustrado pelo diagrama do 

sujeito 35 (Fig. 6.67). 

 

 

Fig. 6.67: Diagrama da Atividade IV do sujeito 35. 

 

 No entanto, nas outras atividades, na maioria das vezes não foram 

identificadas todas as soluções possíveis. Analisando os enunciados poder-se-ia 

considerar que a forma como eles são elaborados pode induzir a busca ou não de 

mais de uma solução.  

Isto porque, os sujeitos podem ficar condicionados a apresentar respostas, 

tomando por base os artigos utilizados na sintaxe da frase, ou seja, existe uma 

distinção num enunciado quando se pede para traçar ‘circunferência’ ou 

‘circunferências’.  

 Por outro lado, mesmo quando o enunciado é colocado de forma neutra, 

como a Atividade VIII, onde se pediu para traçar retas paralelas passando por 

dois pontos, e que não ficava claro se havia solução, se ela era única, ou tinha 

mais de uma solução, ocorreu apenas um caso em que foram identificadas as 

posições das soluções possíveis, e a grande maioria se limitou a fazer apenas 

uma das soluções.  
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No entanto, verificam-se nos desenhos apresentados pelos sujeitos uma 

certa peculiaridade, ou seja, seus traçados são dispostos de forma a evidenciar 

apenas uma das soluções.  

 A Atividade III que não admitia nenhuma solução em face da posição dos 

dados, nas tentativas de resolução os sujeitos, estes traçaram desenhos que 

tinham semelhanças entre si, a justificativa para tal procedimento é, 

provavelmente, devido à percepção visual que se formava em torno do modelo, 

pois se os pontos estivessem um pouco mais próximos da reta, a solução que 

apresentaram se aproximava de uma solução possível. 

 Pelo exposto, a constatação que se faz é de que existem fatores, tais como 

a formulação do enunciado, a influência visual imposta pelo traçado, a concepção 

sobre o modelo a ser construído, que interferem na ação dos sujeitos em relação 

à postura investigativa em torno das soluções a serem apresentadas em um 

problema.  

Porém, subjacente a esses fatores, pode ser que as influências exercidas 

pelo professor no processo de construção do conhecimento interfiram na 

definição de escolhas e critérios da estratégia adotada para resolução de 

problemas.  

Isto porque, identificou-se que uma das atividades proposta, a Atividade IV, 

apesar de admitir uma única solução, a outra possível, que seria apenas a 

simétrica, apareceu um caso em que se identificou a preocupação em buscar as 

soluções possíveis (Fig. 6.68), o que pode ser resultado da assimilação de um 

contrato didático, onde o professor estimula a busca de soluções. 
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Fig. 6.68: Diagrama da Atividade IV do sujeito 16. 

 

 Do que foi exposto e conforme é ilustrado pelo gráfico que mostra a 

comparação entre as incidências nos níveis (Gráfico 6.20), pode-se inferir uma 

significativa dificuldade por parte dos sujeitos para resolver os problemas 

propostos nas atividades do teste, em face do resultado apresentado que mostra 

uma incidência em torno de apenas 26% de acertos.  
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Gráfico 6.20: Comparativo entre as incidências de níveis. 

 

 Dentre os aspectos identificados nos níveis utilizados na avaliação das 

atividades, aquele que se sobressai como responsável por provocar rupturas nos 
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esquemas acionados gira em torno das propriedades da figura geométrica. 

Contabilizando-se as incidências nos níveis que envolvem a questão de 

propriedade, verifica-se que o uso inadequado destas, o desconhecimento ou 

noções erradas foi a causa de 25% dos erros. 

 A interpretação que se pode dar sobre esses erros que envolvem as 

propriedades é que estas não são vistas como relevantes. Haja vista que as 

iniciativas na resolução dos problemas são direcionadas a reproduzir estratégias 

de situações similares ou para obter o desenho do modelo que foi visualizado 

como solução. Para Van Hiele (1986) os sujeitos não conseguiram sair do nível 

da visualização. 

 Por isso, o desenho correspondente à figura geométrica apresentou-se 

como um segundo fator de destaque na causa dos erros apresentados, 

representando cerca de 17%, o que mostra que não se tem clareza sobre a 

distinção entre desenho e figura de um objeto geométrico.  

O fato de o desenho assumir um papel de destaque nas ações dos sujeitos 

sugere que seus esquemas também são influenciados. 

 Um terceiro fator que pode ser apontado como causa do insucesso dos 

sujeitos diz respeito ao campo conceitual destes. A constatação de 14% dos 

sujeitos não apresentarem respostas para as atividades atesta um fraco 

desenvolvimento do pensamento geométrico, pois não conseguiam nem aplicar 

as propriedades básicas. 

 As interpretações equivocadas em torno dos enunciados, cerca de 6%, 

alerta para o aspecto do contrato didático19 existente entre aluno e professor, pois 

pode ser um fator de influência, direcionando a atenção do aluno ao que se 

                                                
19

 O termo contrato didático é aqui empregado no sentido posto por Brousseau, para justificar os 
resultados apresentados pelos alunos em função da relação com seus professores. 
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evidencia em sala de aula como sendo o que se considerar num problema ou 

como este se apresenta.  

 As ocorrências, em torno de 3%, sobre equívocos nos dados fornecidos 

foram provenientes da memorização de definições ou condicionamentos para 

resolver problemas enfocando, apenas, certas situações, pois os dados 

fornecidos eram trabalhados com as características de outros.  

Isto implica problemas no campo do reconhecimento dos elementos, uma 

vez que suas definições se confundem, tendo como conseqüência conceitos com 

formulações incorretas e/ou emprego de estratégias inadequadas.  

Um exemplo disto está na Atividade V de construção de triângulo, em que 

ocorreram alguns casos de sujeitos utilizarem os dados que se referem às alturas 

de um triângulo como sendo seus lados. 

 O uso inadequado de propriedades numa figura geométrica, 

correspondendo a 5%, são evidências de rupturas sobre o que implica uma 

propriedade em um determinado objeto. Uma vez que as ações dos sujeitos 

quando utilizam tais propriedades é no sentido de reproduzir modelos 

prototípicos, sem se ater às variáveis envolvidas ou às implicações quando se 

elege certos elementos.  

A ênfase na componente figural pode ser apontada como a justificativa 

para esses tipos de ocorrências, acrescentando-se ainda a influência proveniente 

dos contratos didáticos.  

Esta constatação se mostra de forma contundente ao se verificar ações, 

como a do sujeito 4 na Atividade III (Fig. 6.69), em que se utiliza a mediatriz entre 

os pontos dados por assumir, sem restrição, os pontos como vértices.  
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O fato de assumir os pontos como vértices pode estar associado a vício 

oriundo de modelos prototípicos, que limita as situações de resolução de 

problemas ao uso de certos dados, ou ao modelo mental da simetria existente em 

um triângulo equilátero. 

 

 

Fig. 6.69: Diagrama da Atividade III do sujeito 4.  

 

 Os 4% que representaram as ocorrências restritas ao uso das propriedades 

básicas caracteriza o limite do campo conceitual, haja vista que suas ações 

refletem traçados que são freqüentemente repetidos em diversas situações e que, 

por vezes, estão totalmente dissociados de uma estratégia organizada pelo 

acionamento de esquemas.  

O diagrama apresentado pelo sujeito 26 na Atividade VI é um exemplo em 

que se observa o uso de traçados sem uma intencionalidade aparente, uma vez 

que à mediatriz feita entre os pontos dados, onde necessariamente estaria o 

centro da circunferência procurada, não lhe é dada nenhuma relevância (Fig. 

6.70). 
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Fig. 6.70: Diagrama da Atividade VI do sujeito 26.  

 

 No tocante ao discernimento em torno das possibilidades de solução nas 

atividades, verifica-se que esta habilidade está associada à da visualização do 

modelo, isto porque nas Atividades II e IV em que a figura geométrica sugeria 

mais facilmente a posição das soluções a serem obtidas, aconteceu de ter havido 

um índice bem elevado de percepção das possibilidades.  

No Gráfico 6.21 é apresentada uma relação comparativa entre as 

atividades com possibilidades de ter mais de uma solução ou de ser impossível 

obtê-la com os dados estabelecidos, com os respectivos índices de incidência de 

apresentação das soluções.  
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II
45%

III
5%

IV
42%

VIII
3%

IX
5%

 

Gráfico 6.21: Comparativo entre as atividades em que os sujeitos 

atinaram para as possibilidades de soluções existentes. 

 

 Observa-se que, nas atividades em que não se tinha influência visual por 

parte da figura geométrica envolvida houve um número reduzido de sujeitos que 

apresentaram todas as soluções possíveis. O que aconteceu, foi de se apresentar 

uma ou outra solução.  

Todo o traçado feito em torno da solução apresentada é tendencioso, ou 

seja, eles induzem ou direcionam a resposta. A questão a ser colocada é o que 

ocasiona as escolhas do sujeito, de modo a direcionar para uma ou outra solução.  

 Em face de que a imagem do modelo a ser construído tem uma forte 

influência nos esquemas que são acionados, conforme foi identificado pelas 

respostas apresentadas em algumas das atividades em que se tinha mais de uma 

solução, um dos fatores que pode justificar o fato do sujeito tender para 

apresentar uma ou outra solução é a visualização que este fez em torno da 

solução do problema, isto é, do modelo a ser construído. 

 Esta conclusão justificaria o fato de alguns sujeitos terem apresentado 

solução para a Atividade III, quando não se poderia construir a figura solicitada 
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com os dados na posição em que se encontravam. Com exceção dos 5% que 

concluíram pela impossibilidade de construir a figura solicitada, todos os outros 

sujeitos que apresentaram alguma estratégia para resolução desta Atividade III, 

utilizaram artifícios visuais.  

A prova disto está na posição das soluções apresentadas, que são todas 

semelhantes e bem próximas da solução possível se os pontos dados estivessem 

um pouco mais próximos da reta que fazia parte do enunciado do problema. 

 Nas Atividades VIII e IX, onde se registrou respectivamente 3% e 5% das 

situações em que os sujeitos apresentaram todas as duas soluções possíveis, 

analisando-se os traçados feitos, constata-se que os sujeitos apresentavam todas 

as condições para explicitar as possibilidades.  

Isto é, observa-se que as linhas traçadas sugerem onde se encontra o 

elemento que se está querendo determinar. Essa ocorrência pode ser devida a 

experiências com problemas similares, que influenciam os procedimentos e 

estratégias ou devido à visualização que o sujeito tem sobre o modelo a ser 

construindo, que por sua vez determina os traçados que são feitos. 

 

 

6.3 Análise e discussão dos protocolos 

Os protocolos obtidos, conforme definido no método adotado nesta 

investigação, foram resultado das respostas expressas por cada um dos sujeitos 

ao investigador, sobre as justificativas das ações adotadas na resolução dos 

problemas propostos no teste.  

 Conforme previsto na metodologia, sobre a importância de não se deter 

apenas nos erros, mas abordar outras situações, inclusive as ações de acertos, 

observou-se no levantamento dos dados que algumas respostas apresentadas 
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pelos sujeitos, apesar de se configurarem com traçados corretos, esses traçados, 

na realidade, eram resultante, apenas de especulações por parte destes, pois por 

ocasião das entrevistas eles explicitaram que não tinham conseguido resolver o 

problema, mostrando o desconhecimento sobre o objeto geométrico em estudo. 

 Também foram observadas que algumas premissas eram assumidas em 

relação à expectativa da proposição de um problema. Do tipo, que o problema 

tem necessariamente de apresentar uma solução e de existir uma tendência a se 

buscar encontrar apenas uma das soluções possíveis.  

Apesar de que, em certas situações essa tendência ser totalmente 

desconsiderada, quando acontecia do objeto geométrico em referência ter por 

característica explicitar as possibilidades de solução ou por estar incluso em 

situações que geralmente a situação das soluções possíveis é enfatizada. Por 

exemplo, na Atividade II, mesmo não sabendo como resolver o problema os 

sujeitos procuraram montar estratégias voltadas para encontrar as duas secantes 

possíveis.  

Assim para proceder à análise as justificativas foram caracterizadas segundo 

categorias que contemplaram o conhecimento, a percepção e a influência do 

recurso na estratégia. 

Esse enfoque tomou por base, além do exposto anteriormente, as 

constatações feitas na análise dos redesenhos, a qual apontou para certas 

tendências que privilegiavam alguns fatores em detrimento de outros. E por essas 

ocorrências terem sido identificadas como indícios de rupturas entre os 

significados e os significantes de certos conceitos, caracterizando-se por 

situações em que os traçados feitos não se apresentavam como resultante de 

construções de lugares geométricos, entendeu-se que ao categorizar as 
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justificativas sobre tais aspectos, o padrão que se constitui complementará os 

dados obtidos na análise dos redesenhos. 

Desta forma, foram levadas em consideração: 

a) O raciocínio adotado, caracterizado pelo atributo assumido para o 

acionamento dos esquemas. Como todo objeto geométrico é constituído de 

forma e propriedade, e a sua construção é dependente de um saber, essa 

categoria foi subdividida em três outras.  

(i) Uma em que se identificam se os traçados foram resultantes de 

um processo indutivo, onde seu desencadeamento acontecia a 

partir das observações que ocorriam durante o processo.  

(ii) Uma segunda, em que os traçados correspondiam a 

procedimentos mecânicos que estavam atreladas às relações de 

situações já vivenciadas ou por contemplarem algumas situações 

que induziam à obrigatoriedade de se fazer determinados 

traçados.  

(iii) E uma terceira, em que se adota como relevante alguns dogmas 

assumidos em função da forma do modelo apresentado ou de 

uma particularidade ou especificidade do modelo a ser 

construído. 

b) A influência da visualização no acionamento dos esquemas, a partir dos 

dados que são fornecidos no enunciado ou de como estes são organizados 

mentalmente e da percepção que ocorre em função do modelo a ser 

construído. 

c) O papel do uso do recurso empregado para fazer os traçados, pois 

algumas estratégias estão atreladas à manipulação dos instrumentos, o 
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que possibilita a definição e representação de certas propriedades ou 

elementos. Por exemplo, com o compasso pode-se construir uma 

circunferência que define todos os pontos que estão a igual distância de 

um ponto dado, que é o centro dessa circunferência, ou com a 

manipulação do par de esquadros pode-se obter o traçado de duas retas 

formando um ângulo de 60o. 

 

Esta sub-divisão gerou categorias de análise que ficaram estruturadas e 

hierarquizadas segundo o organograma da Fig. 6.71. 

 

 

Fig. 6.71: Organograma das categorias adotadas para análise dos 

protocolos. 

 

 Duval (1995) afirma que a geometria tem subjacente três classes de 

processos cognitivos com funções epistemológicas específicas, que são: o 

processo de visualização, o processo de construção e o processo de raciocínio, e 

que essas classes interagem entre si, de modo que um raciocínio vai empregar 

necessariamente essas três classes. 

 Partindo desse pressuposto postulado por Duval, e considerando que as 

categorias formuladas foram baseadas em características oriundas das 

justificativas apontadas pelos sujeitos para explicar as escolhas e procedimentos 
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adotados, pode-se dizer que essas categorias também vão interagir entre si, pois 

dependendo da importância e ênfase assumida nas epistemologias, pode ocorrer 

de se ter zonas de interseção entre as categorias. 

Assim, no processo de indexação dos protocolos com o software NUD*IST, 

alguns segmentos, ou seja, trechos dos protocolos, foram identificados como 

pertinentes a mais de uma categoria, em função das características e natureza do 

enfoque que estava sendo analisada. 

O relatório obtido ao final da indexação com o software, na realidade, se 

constitui em um levantamento de características predominantes no 

desenvolvimento da estratégia.  

Em função das respostas apresentadas pelos sujeitos, em alguns 

momentos, fazerem referência apenas aos passos construtivos, encobrindo o 

processo que justificaria a montagem da estratégia, nem todos os segmentos 

foram categorizados, o que justificaria o somatório dos segmentos indexados não 

corresponder à totalidade destes. A Tabela 6.4 mostra a relação de segmentos 

tomados como unidade pelo NUD*IST com aquele que foi identificado em cada 

categoria. 
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Tabela 6.4: Relação do número de segmentos existentes em todos os 

documentos tratados no NUD*IST com as unidades extraídas em cada 

categoria. 

CATEGORIAS 

RACIOCÍNIO 

 
 

TOTAL DE 
SEGMENTOS 

EXISTENTES NOS 
DOCUMENTOS 

 
 

 
D
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Á
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O
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O
 

 
M

E
C

Â
N

IC
O

 

 
 
 

VISUALIZAÇÃO 

 
 
 

INSTRUMENTAL 

5605 1016 263 363 426 357 

100% 18% 4.7% 6.5% 7.6% 6.4% 
 

A Tabela 6.5 ilustra uma síntese do número de sujeitos que tiveram seus 

protocolos indexados nas categorias estabelecidas. 

 

Tabela 6.5: Relação percentual dos sujeitos nas categorias. 

CATEGORIAS 

RACIOCÍNIO 

 
 
 

TOTAL  
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SUJEITOS 
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VISUALIZAÇÃO 

 
 
 

INSTRUMENTAL 

39 39 26 28 33 33 

100% 100% 67% 72% 85% 85% 
 

 Esses dados obtidos podem ter alguma distorção, em função de que os 

sujeitos ficavam algumas vezes, como foi mencionado anteriormente, limitados a 

expressar apenas os passos feitos, não explicitando as justificativas das 

estratégias que era o objeto de interesse. Porém, em alguns segmentos era 
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evidente a tendência para uma dada característica que havia sido definida como 

uma das categorias de análise.  

A análise desses dados obtidos em cada uma das categorias é apresentada 

na seção seguinte. 

 

6.3.1 Análise da indexação dos protocolos 

Nesta seção são definidas as categorias e sub-categorias, procedendo-se 

em seguida uma análise da pertinência do segmento do protocolo nela indexado. 

A argumentação construída ao longo da análise é confrontada posteriormente 

como os dados obtidos na análise dos redesenhos. 

 

6.3.1.1 Raciocínio 

 Nesta categoria foram caracterizados os segmentos correspondentes aos 

argumentos que os sujeitos utilizavam para justificar as ações feitas em que se 

identificava a natureza de raciocínio empregada. Natureza esta que foi 

subdividida em três tipos de procedimentos: dogmático, intuitivo e mecânico. 

 

6.3.1.1.1 Dogmático 

 Foi identificado como dogmático aqueles procedimentos em que existem 

subjacentes algumas regras que determinam ou direcionam as ações do sujeitos. 

Regras essas que são geradas a partir da construção do saber do sujeito, que 

valoriza alguns aspectos, elementos ou propriedades de um objeto geométrico em 

detrimento de outros. 

 Assim, o raciocínio dogmático é referente aos esquemas que tomam certas 

premissas como sendo obrigatórias. São raciocínios em que as ações tomam por 
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obrigatório proceder alguns traçados ou considerar como prioridade algumas 

características do objeto. Com isso, o objeto geométrico tem a sua construção 

relacionada diretamente a determinados parâmetros ou condições. 

 Nos segmentos que foram indexados nesta categoria observa-se que 

algumas premissas eram sistematicamente adotadas no traçado, Tais como, 

assumir os limites oriundos da representação gráfica, de modo a não considerar a 

possibilidade de prolongar uma reta para resolver um problema ou considerar 

como obrigatório tomar determinados raios para traçados de arcos de 

circunferências. Esses procedimentos caracterizam a ruptura entre significados e 

significantes por ser considerado como relevante uma determinada representação 

em detrimento das propriedades envolvidas. 

 Na Atividade I, o sujeito 10 ilustra o uso desse raciocínio quando justifica a 

impossibilidade de encontrar uma solução para o problema em função da reta não 

encontrar a mediatriz na parte compreendida na sua representação.  

•  “Se a reta se estendesse, eu acho que teria solução.” 

 

Algumas representações são tão significativas, que a estratégia é de 

reproduzir o modelo que possui a característica 

correspondente ao que se está procurando. 

• “Eu pensei em formar um triângulo 

equilátero porque ele tem distâncias iguais 

(...) lados iguais.” 

 

O interessante na resposta desse sujeito 34 (Fig. 

6.72) é que os esquemas acionados não correspondem 

à estratégia adotada. O sujeito apresentou um traçado correto, mas baseado em 

 
6.72: Diagrama da 

Atividade I, do 

sujeito 34. 
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argumentos não condizentes. O que deve ter ocorrido, é que o traçado resultante 

ficou semelhante à expectativa que este tinha formulado. 

O sujeito 35 ao tentar resolver a Atividade VI utilizou o modelo de um 

triângulo equilátero como estratégia para resolução. 

• “Eu fiz como se fosse um triângulo equilátero porque eu teria a 

mesma medida, (...) a medida entre os dois pontos dados igual à dos 

pontos para o centro. (...) Está certo, porque, teoricamente, se eu 

tenho um triângulo equilátero e passo uma circunferência (...) por um 

dos vértices dele, então eu vou, logicamente, encontrar os outros 

pontos da circunferência nos outros vértices dele.” 

Essa procura de um padrão ou referencial a se espelhar está presente, pelo 

que se constatou das outras atividades, em todos os objetos geométricos que são 

mais familiares. A circunferência, naturalmente, é uma deles. Propriedades são 

generalizadas independentemente das situações.  

A questão da eqüidistância dos pontos da circunferência ao centro é 

assumida de tal modo, que nas atividades em que se tinham traçados de 

circunferências em que se conheciam pontos desta, como as Atividades VI e VII, 

houve uma tendência em tomar a distância dos dois pontos dados como sendo o 

raio da circunferência. 

• “O raio tem de ter a medida entre os pontos (A) e (B) porque senão 

não iria tocar nos dois.” 

• “Peguei o raio igual a distância entre os pontos porque eu queria fazer 

(...) um triângulo equilátero. (...) Porque eu sei que a circunferência é 

composta por alguns, se eu não me engano por seis triângulos 

eqüiláteros. (...) Então eu sabia que se eu pegasse arcos com essa 

medida, eu ia encontrar o centro das circunferências. (...) Eu acredito 

que sempre utilizo esse artifício para traçar uma circunferência 

quando tenho dois pontos.” 
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E mesmo quando não são tomados raios iguais à distância entre os pontos 

dados, a concepção é baseada na relação da propriedade dos pontos da curva 

com o seu centro. 

• “... eu achei que se eu abrisse duas circunferências de raios iguais, 

cada uma centrada nos pontos dados e cruzassem elas, no retorno 

eu teria a circunferência. (...) Porque eu utilizei os mesmos raios.” 

Ou, por vezes, contempla uma condição em 

detrimento de outras. O sujeito 1, por exemplo (Fig. 

6.73), na Atividade VI, para atender a exigência de 

tangência, considerou apenas o ponto (A). 

• “Tracei a mediatriz para poder encontrar o 

centro da circunferência. (...) Porque como 

tinha de ser tangente, o centro estaria na 

mediatriz.” 

Este mesmo sujeito 1 não concebe a 

possibilidade de solução para o problema, por 

considerar que uma circunferência sendo dada por dois 

de seus pontos, o centro desta tem de estar 

necessariamente no ponto médio deles. 

• “... tem de passar pelos dois pontos, então 

ela não vai tangenciar a reta (Fig. 6.74).” 

• “O centro teria que ser mais ou menos no 

meio dos dois pontos dados, então não tem como traçar a 

circunferência que fique tangente.” 

• “Ou eu achava a circunferência ou achava a tangente. (...) O centro 

tem de estar no ponto médio do segmento definido pelos dois pontos 

dados.” 

O fato de contemplar ou priorizar certos elementos interfere no 

acionamento dos esquemas porque se parte da premissa que a estratégia, como 

 
6.73: Diagrama da 

Atividade VI, do 

sujeito 1. 

 
6.74: Diagrama da 

Atividade VII, do 

sujeito 1. 
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foi identificado no depoimento acima, deve partir dos elementos diretamente 

envolvidos.  

A origem desta priorização pode estar ligada a algum obstáculo 

epistemológico, pois as justificativas dos sujeitos indicam que estes estão 

assumindo um saber anteriormente estabelecido, que entra em conflito com a 

situação proposta. 

A Atividade II é uma outra evidência dessa ocorrência. Tomava-se como 

base a exigência de envolver o ponto de onde partiria as secantes. A evidência 

disso está, não apenas nos redesenho em que se verifica que todos os traçados 

utilizam o ponto (A) como referência, mas no fato de explicitarem que o problema 

seria mais facilmente resolvido se fossem fornecidos mais elementos a partir do 

ponto dado. 

• “... facilitaria se fosse dado o ângulo da reta que sairia do ponto (A).” 

• “... eu teria de encontrar um ângulo que satisfizesse, de modo a 

encontrar pontos que dessem as cordas.” 

• “Tracei pelo ponto dado um arco com abertura igual a medida da 

corda porque foi a única idéia que tive.” 

• “A única coisa que facilitaria é se a medida dada fosse igual ao 

diâmetro, (...) porque só seria traçar a reta passando por (A) e pelo 

centro.” 

• “Eu acredito que seria mais ou menos como a que eu mostrei, 

formando um triângulo (...), os lados do triângulo formando as 

secantes.” 

 

O processo ou método de construção de um objeto também pode ser 

considerado um fator que influencia as estratégias, uma vez que 

independentemente do enunciado informar sobre o aspecto qualitativo dos dados, 

os sujeitos, por vezes, assumiam propriedades referentes a uma outra situação.  
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O fato dos sujeitos se reportarem a experiências passadas é esperado, o 

problema é que eles trazem esse conhecimento sem respeitar as especificidades. 

Reproduzem sistematicamente um modelo que foi assumido como verdadeiro. 

Por exemplo, na Atividade III, tomavam os pontos dados como vértices do 

triângulo a ser construído. 

• “... toda vez que eu me deparo com triângulo equilátero eu associo a 

igual, então a distância do vértice aos dois pontos dados tem de ser a 

mesma. (...) Vendo agora, eu acho que ele não está equilátero. (...) 

Eu acho que esse problema não tem solução, porque o lugar 

geométrico tem de tocar na reta, não vai dar para ser equilátero.” 

• “... eu fiz as circunferências com centros nos pontos dados e raio igual 

a distância destes pontos para ver onde estaria o vértice (A) na reta. 

Mas só que,  quando passei as circunferências não ficou na reta 

interseção. (...) O triângulo que eu encontrei deveria estar maior para 

o vértice ficar na reta.” 

• “O vértice estaria nesse ponto de interseção [da mediatriz com a reta 

dada] porque ele é um eixo de simetria.” 

 

Estes depoimentos atestam que os esquemas estavam baseados em uma 

situação particular de construção de triângulo equilátero e de que este possui 

determinadas características que são imperativas em sua construção, como a 

menção à simetria que ele admite.  

Esta representação em torno das características marcantes do triângulo 

equilátero monopoliza de tal maneira o raciocínio do sujeito, que este executa o 

traçado sem nem saber justificar. O que indica que o sujeito não está 

desenvolvendo uma estratégia para resolver o problema, ele, na realidade, tenta 

reproduzir as ações que são associadas àquele modelo. 

• “Eu liguei os pontos dados e passei uma mediatriz até tocar na reta. 

(...) Fiz isto para achar o terceiro ponto. (...) Eu não sabia resolver, 
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acabei chegando nessa resposta sem ter certeza do que estava 

fazendo. (...) A idéia da mediatriz foi para encontrar o vértice na reta. 

(...) Não sei por que eu obteria esse ponto fazendo isso.” 

• “Eu me lembro que peguei a distância entre os dois pontos dados e 

fiquei tentando formar o triângulo, mas ele não se encaixava. (...) Eu 

peguei a medida entre os dois pontos porque o triângulo é equilátero.” 

• “Se os pontos dados não forem vértices é impossível construir o 

triângulo equilátero.” 

 

Mesmo os sujeitos que fizeram por tentativa e erro, tomaram os pontos 

dados como vértice do triângulo. Comprovando que estes tinham em mente um 

modelo de construção a ser reproduzido. Um outro fator que provocou um 

determinado conflito nos sujeitos foi a disposição no plano dos dados do 

problema. Na entrevista, a posição dos dados foi apontada, pelos sujeitos, como 

uma das causas da dificuldade em resolver o problema proposto. 

A dificuldade advinda da disposição dos dados pode ter suas origens na 

tendência de se tomar como referência a direção horizontal, implicando numa 

visão da situação sobre determinado ângulo ou a partir de um dado específico.  

A direção horizontal é uma conseqüência de hábitos culturais e 

ergonômicos, pois a motricidade é facilitada. E a opção por privilegiar algum dado 

pode ser também mais uma conseqüência desses hábitos, pois eles vão 

direcionar o sujeito a fazer a leitura de uma situação sobre um determinado 

ângulo, implicando numa visão limitada. 

•  “Essa posição dificulta um pouquinho porque está diferente do que a 

gente está acostumada. (...) também por conta da idéia de que o 

triângulo equilátero é todo certinho.” 

• “Eu acho que coloquei um lado do triângulo sobre a reta porque me dá 

a idéia de base do triângulo.” 
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A questão de tomar certos elementos ou condições pré-estabelecidas 

como pontos de partida foi presente em outras atividades. Na Atividade IV, por 

exemplo, todos os sujeitos que adotaram um determinado procedimento, traçaram 

as circunferências solução tomando o centro da circunferência dada como um 

ponto por onde a circunferência teria de passar. 

• “... os centros têm de estar no meio.” 

• “As circunferências tinham de passar pelo centro da circunferência 

porque foi como eu pensei na hora. (...) Pode ser que eu tenha 

pensado assim por achar necessário relacionar o centro da 

circunferência dada com as circunferências a serem traçadas.” 

• “... o centro da circunferência sendo tomado como referência me daria 

uma resposta mais bonitinha ...” 

• “Esses pontos médios me dariam condições de traçar circunferências 

tangentes ao triângulo e à circunferência ao mesmo tempo.” 

• “Tinham de estar na metade para poder tangenciar o ponto [está se 

referindo ao centro da circunferência].” 

 

Estes dois últimos depoimentos são muito claros na ênfase a determinados 

elementos. O centro da circunferência é um deles. Haja vista que o entendimento 

de ser tangente a uma circunferência passa pela condição de envolver o centro 

desta curva. 

A Atividade V teve segmentos indexados nesta categoria por alguns 

sujeitos sistematicamente tomarem como referência a marcação da altura a partir 

de um vértice, sem ser considerada a pertinência deste vértice com a altura dada. 

• “Esse eu peguei a base e puxei as alturas. A altura de (A) eu fiz com 

um arco. Passei por (B) uma tangente ao arco. Para encontrar o 

ponto (C) eu marquei a altura a partir de (A). (...) Peguei o (A) 

também (...), não sei por que, mas foi assim que eu fiz.” 
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• “Me passou desapercebida a altura do vértice (C), por isso marquei a 

partir de (B).” 

 

A resposta apresentada pelo sujeito 26 na Atividade X vem ratificar de 

forma bastante contundente a influência dogmática, visto que ao ser analisada a 

construção dele na resolução do problema, verifica-se que o traçado está correto, 

tendo-se obtido a solução esperada; no entanto, na entrevista, constata-se que 

este não tem consciência do que fez, conforme é expresso no protocolo abaixo. 

• “... eu não consegui fazer porque diz eqüidistante dos três pontos 

dados, ou seja, tinha de ter uma circunferência aqui dentro [está se 

referindo à região dentro do triângulo formado pelos três pontos que 

a circunferência deveria eqüidistar] ... Esse ponto que eu encontrei 

com a interseção das mediatrizes seria mais ou menos o local do 

raio, mas alguma coisa não quis bater... Tracei a circunferência, 

mas creio que não atende o problema porque ela deveria eqüidistar 

dos três pontos.” 

Pela resposta acima, se verifica que a idéia concebida pelo sujeito em 

relação à solução do problema é que a circunferência, para atender a exigência 

de eqüidistar dos pontos dados, deveria ficar no ‘meio’, pois parte do princípio que 

eqüidistar significa estar ‘entre’ os elementos. Situação como essa, além de 

caracterizar essas concepções, apresenta indicadores de que os sujeitos não 

fazem os traçados com base em propriedades, pois mesmo quando seus 

traçados estão corretos não implica que foram gerados por acionamento de 

esquemas adequados. 

Constatou-se também que, no caso de elementos considerados como 

obrigatórios não serem fornecidos, as estratégias deveriam ser voltadas a 
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encontrá-los. Por exemplo, para traçar uma circunferência é tomado como 

condição ter três pontos desta. Desta forma, nos problemas que envolviam 

circunferência, identificou-se uma necessidade de ter esses três pontos para 

poder resolvê-lo.  

Mas, no sentido de atender à exigência de tangência estabelecida no 

enunciado, por um dos pontos era traçada a perpendicular para atender o 

princípio da tangência e também se fazia a relação da reta com os outros dados. 

• “O traçado da perpendicular feita, passando por (B), foi para 

relacionar alguma coisa com a reta, eu não podia ficar só com os dois 

pontos dados, tinha de achar uma relação com a reta.” 

 

Observa-se no entanto que esta escolha sobre o ponto por onde traçar a 

perpendicular não é aleatória, pois se fosse o outro ponto escolhido ao traçar a 

circunferência ficaria evidente o não atendimento à condição de tangência. 

•  “No encontro das mediatrizes eu tracei a circunferência. (...) O que 

me garante que está certo? Só traçando pelo centro da circunferência 

uma perpendicular que ela vai dar o ponto de 

tangência.” 

• “... eu recordo das aulas de desenho que para 

se achar o centro de uma circunferência você 

tem de passar as retas perpendiculares pelos 

pontos médios de duas cordas.” 

• “... utilizei essa perpendicular porque a 

circunferência tinha de ser tangente à reta 

(Fig. 6.75).” 

 

Na Atividade VI a escolha do terceiro ponto para poder encontrar o centro 

da circunferência a ser traçada não é interpretada como sendo obtida por uma 

expectativa visual. É entendido, conforme dito pelo sujeito 23, como uma das 

 
6.75: Diagrama da 

Atividade VII, do 

sujeito 20. 
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possibilidades de solução. Apesar dessa afirmativa dita pelo sujeito, verifica-se 

que existe subjacente a concepção da configuração da circunferência porque a 

que foi obtida quase que coincide com a resposta correta. 

•  “Como foram dados um ponto na 

circunferência e um ponto fora desta 

circunferência, eu criei um ponto fora da 

circunferência e usei o raciocínio de fazer a 

circunferência passando por três pontos. (...) 

Talvez, se o terceiro ponto estivesse em 

outra posição não desse a mesma resposta, 

provavelmente iria acontecer isso. Eu acho 

que tendenciei a resposta (...). Eu acho que 

esse problema tem várias soluções e eu 

consegui chegar a uma delas (Fig. 6.976).” 

 

Este mesmo sujeito 23 ratifica a concepção da necessidade de ter três 

pontos para construir uma circunferência, quando na atividade VII este arbitra um 

ponto para definir a circunferência. Também, mais uma vez, a escolha desse 

terceiro ponto toma por base alguma expectativa sobre a solução. Pois o ponto 

estipulado permite obter uma circunferência posicionada próxima de uma das 

duas soluções possíveis. E ao estipular a posição desse ponto, o sujeito optou por 

colocá-lo sobre a reta, baseando-se, possivelmente, na expectativa da posição de 

tangência. 

 
6.76: Diagrama da 

Atividade VI, do 

sujeito 23. 
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•  “Eu acho que mais uma vez foi o raciocínio 

da circunferência que passa por três pontos. 

E como eu já tinha dois pontos e uma reta, 

localizei o terceiro ponto na própria reta. (...) 

Formei o triângulo, fiz as mediatrizes, e 

passei a circunferência passando pelos três 

pontos (Fig. 6.77).” 

 

Na justificativa apresentada pelo sujeito 3 na 

Atividade VII, ele deixa explícito que a escolha do ponto toma por base a 

expectativa da tangência. 

• “Pequei um ponto aleatório, onde ela [a circunferência] ia ser 

tangente, e tracei as mediatrizes. Na interseção é o centro da 

circunferência.” 

 

O sujeito 35 também explicita a escolha em função da expectativa da 

resposta quando estava resolvendo a Atividade VII. 

• “A escolha do ponto sobre a reta foi em função de como eu estava 

vendo o problema resolvido. Visualizei a circunferência, então escolhi 

o ponto sobre a reta.” 

 

Por vezes, aplicam as propriedades inadequadamente. O diagrama do 

sujeito 27 ilustra este tipo de atitude. Ao resolver a 

Atividade VI, levou em consideração a propriedade do 

centro estar na mediatriz dos dois pontos dados e de 

pertencer à normal no ponto de tangência. O erro 

aconteceu por ter determinado a normal a partir de uma 

tangente traçada visualmente, que é um procedimento 

 
6.77: Diagrama da 

Atividade VII, do 

sujeito 23. 

 
6.78: Diagrama da 

Atividade VI, do 

sujeito 27. 
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considerado válido, por parte do sujeito, por atender visualmente a idéia de 

tangência. 

• “O que me dá garantia que está certo é que a circunferência foi 

construída a partir dessa tangente (Fig. 6.78).” 

 

Um outro exemplo de aplicação inadequada de propriedade é a sua 

generalização de uma situação para qualquer outro contexto. Pela concepção de 

tangência entre reta e circunferência tangentes, ou seja, que eles só possuem um 

ponto em comum. Não conseguem perceber a possibilidade de se ter mais de 

uma solução na Atividade VII, que admite duas circunferências passando pelos 

pontos dados e tangenciado a reta. 

• “Eu acho que tem apenas uma solução, porque para ser tangente tem 
de tocar apenas num ponto.” 

 

6.3.1.1.2 Intuitivo 

O raciocínio intuitivo abrange os esquemas que se baseiam em 

observações oriundas de um processo indutivo, de modo que as ações são 

impulsionadas pelos resultados de conjecturas que vão sendo formuladas e 

sugerindo novos procedimentos. 

 Os procedimentos desses sujeitos que empregam tal raciocínio consistem 

em fazer traçados conhecidos pertinentes aos dados do problema e tentar 

identificar relações. Ou seja, se no problema proposto aparecem dois pontos, a 

iniciativa é de encontrar o ponto médio entre eles ou de fazer uma mediatriz. 

Na realidade, trata-se de um método de experimentação. O problema 

aparece em função das generalizações que são feitas e das constatações, que 

por vezes, encobrem os erros em função do modelo que é obtido atender à 

expectativa. 
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 Nesta situação, não se pode dizer que foi privilegiado o significante ou o 

significado do conceito. O que ocorre são falhas oriundas de resultados baseados 

apenas na observação e não em um conhecimento sistematizado em que deve 

existir uma relação intrínseca entre o processo de construção e as propriedades 

inerentes ao objeto geométrico a ser obtido. 

 Se restringir exclusivamente às observações oriundas de uma 

experimentação é valorizar resultados oriundos de situações específicas e 

particulares. Para Van Hiele, Duval e Fischbein isso implica numa restrição ao 

aspecto visual, ficar limitado ao desenho. 

 Na Atividade I, por exemplo, em que se pedia para encontrar um ponto que 

eqüidistasse de dois outros e pertencesse a uma reta, o traçado da mediatriz 

entre os dois pontos era feito, exclusivamente, porque os dois pontos sugerem o 

traçado de uma mediatriz. 

• “Esse eu não fiz. (...) Fiz apenas a mediatriz. A intenção era de abrir 

caminhos. Facilitaria se os pontos dados estivessem paralelos porque 

seria fácil, quando está paralelo tudo é simétrico. Tudo é muito fácil, é 

só achar o centro e está tudo igual.” 

• “Eu tirei a mediatriz dos dois pontos dados para achar o local de 

distância igual, ente um e o outro. (...) Não me lembro porque na hora 

eu achei que isso ia me dar o ponto.” 

 

Em algumas situações, os traçados são feitos sem ter nenhuma intenção 

prévia. 

• “Por que traçou essa mediatriz? Foi uma das minhas primeiras 

tentativas.” 

“Quando você resolve um problema, como ocorrem suas escolhas 

sobre o que fazer? Faço traçados e fico vendo o que eu encontro.” 
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• “Eu tentei ligar o ponto dado ao centro da circunferência para ver se 

conseguia alguma coisa, mas não deu em nada.” 

• “O porque, porque, eu não sei dizer, é algo mecânico. Você chega e 

sai fazendo, se acha solução, ótimo, se não tenta outra coisa. 

• “Não consigo me lembrar de como foi a escolha do ponto sobre a reta. 

Na primeira tentativa eu usei a mediatriz entre os pontos dados e 

peguei o ponto onde a mediatriz tocava na reta, não deu.” 

 

Pelo fato da construção ser baseada em experimentação e observação, 

não dá ao sujeito confiança sobre o resultado obtido, mesmo quando a resposta 

apresentada está correta. Isso vem comprovar que o fato de um sujeito 

apresentar a resposta correta de um problema não implique que este esteja 

sabendo aplicar corretamente os conceitos envolvidos. Neta Atividade I, só havia 

uma solução, que foi encontrada com ajuda do visual, pelo sujeito 36, mas este 

não tem consciência disso. 

• “Eu creio que o problema está resolvido porque eu alcancei o que 

estava sendo pedido. (...) Devem ter outros pontos que solucionem o 

problema.” 

 

Uma conseqüência desse procedimento é que os sujeitos não sabem 

explicar o encadeamento da estratégia adotada. Os traçados feitos não 

representam uma seqüência de uma cadeia de esquemas, são, na realidade, um 

conjunto de traçados aleatórios, orientados por observações circunstanciais. 

• “Tracei um arco passando pelo centro, depois... [pausa] Deixe eu me 

lembrar... [pausa] Usei a régua para ajustar a medida... [pausa] Não 

estou conseguindo me lembrar como foi que eu achei essa medida. 

Repeti essa medida para o outro lado, tracei outro arco... [pausa] Essa 

distância que ficou, de onde eu marquei a secante até o arco, é a 

medida.” 
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Na Atividade VII, o sujeito 12 ao justificar seus traçados deixa evidente que 

o procedimento adotado é baseado em traçados circunstanciais. Com base nos 

dados do problema executa traçados tomados como regras, e a partir destes 

procura-se fazer relações. Não é levada em consideração a pertinência do 

relacionamento feito. Os resultados obtidos são endossados em função de se ter 

aplicado traçados feitos a instrumentos e que tomaram como referência os dados 

fornecidos e os elementos encontrados durante a seqüência de traçados. 

• “Esse foi complicado. Pra começar tracei uma reta passando por (A) e 

por (B), até encontrar a reta e tirei a mediatriz para poder achar o 

centro da circunferência porque deveria ser isso. (...) Peguei a medida 

do ponto (A) até onde a reta AB interceptava a reta, depois peguei 

esta medida que vai de (B) a este ponto e tracei uma circunferência 

até interceptar a mediatriz traçada. (...) Repeti a distância encontrada 

de (A) a reta e botei na mediatriz a partir do ponto onde a última 

circunferência traçada interceptou a reta. O ponto de interseção é o 

centro da circunferência. Para chegar a essa solução eu não usei 

lógica, fiz algo que funcionasse. Saí colocando as coisas e consegui.” 

 

Quando este sujeito é questionado sobre a possibilidade do resultado 

encontrado não atender à expectativa no caso dos dados sofrerem alguma 

alteração de posição, este responde: 

•  “Se não desse certo eu procuraria novos métodos.” 

 

Pode-se interpretar que ele, ao se referir a “novos métodos”, tem para 

entendimento que a resolução de um problema consiste em um conjunto de 

passos entrelaçados. Em princípio esta concepção é interessante por entender a 

necessidade de relacionar os traçados da construção. Porém, o problema está no 
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fato de não se levar em consideração a propriedade necessária e suficiente a ser 

aplicada. 

Por vezes, o método escolhido é que determina a solução encontrada. 

• “Eu acredito que possa ter outra solução. (...) Se em vez de mediatriz 

eu tivesse feito outro traçado poderia ter encontrado outra resposta.” 

 

Em alguns casos as propriedades pertinentes são aplicadas, mas, na 

realidade, o seu traçado não possui nenhuma intenção. O fato de ter traçado a 

mediatriz entre os dois pontos dados é na intenção de encontrar a partir dela 

alguma relação com a reta. 

• “Fiz a mediatriz entre os dois pontos dados, mas acho que ela não me 

ajudou em nada.” 

• “Fiz a mediatriz no sentido de construir uma linha suporte.” 

• “Eu liguei os pontos. (...) O motivo que me fez ligar é porque eu tinha 

de achar uma forma de resolver. Tinha de sair de algum lugar, aí eu 

liguei e achei os pontos médios.” 

 

Em situações de traçados de circunferências passando por dois pontos, o 

centro desta tem de obrigatoriamente estar contido na mediatriz, pois se tratava 

do lugar geométrico por onde se poderiam traçar circunferências contendo os dois 

pontos dados. Os sujeitos podem até ter consciência de que o centro deve estar 

nesta mediatriz, mas na concepção dele a determinação do centro da 

circunferência tem de ser obtido a partir de um traçado feito que relacione a 

mediatriz com a reta. 

 O fato de utilizarem esse método indutivo, e numa seqüência de passos, 

auxiliada pela previsão da disposição da solução, geralmente chegarem a uma 

resposta que visualmente satisfaz a expectativa e endossada pelos instrumentos, 
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que são considerados como ferramentas de conferência, induzem o sujeito a uma 

sensação de que conseguiu resolver o problema. 

• “O traçado que eu fiz foi proveniente de tentativa e erro. Fui tentando, 

e quando terminei achei que estava certo.” 

• “Fui tentando e não consegui. Na maioria das vezes eu consigo 

resolver por tentativa.” 

• “Estas perpendiculares que eu tracei foi a primeira tentativa. Depois 

liguei o centro da circunferência aos vértices do triângulo, o motivo de 

ter feito esse traçado é porque eu sempre gosto de traçar algumas 

linhas e verificar se elas possibilitam fazer alguma relação.” 

• “Eu fui meio no sentimento. Foi um risco que corri. Se não batesse eu 

ia procurar outro raciocínio.” 

 

O fato de ser um procedimento sem ser baseado em uma estratégia 

sistematizada, isto é, por não ser aplicado propriedades para obter a figura 

geométrica, os elementos obtidos durante o processo é que sugerem traçados a 

serem feitos. Não existe uma compreensão real sobre o objeto geométrico a ser 

construído. O que justifica a grande dificuldade em se determinar todas as 

soluções possíveis de um problema. 

• “... Só testando, não consigo ver se outras soluções passariam pelo 

ponto. [pausa] Não, acho que não. [pausa] Talvez [pausa]. Só 

testando.” 

 

6.3.1.1.3 Mecânico 

 O raciocínio mecânico compreende os esquemas que se caracterizam por 

ações de natureza repetitiva. Ou seja, representam ações em que os traçados 

feitos não têm subjacente nenhuma intenção apoiada no emprego de uma 



 

 

287 

 

 

propriedade para atingir o objetivo de resolução do problema, consiste apenas em 

repetições de ações usualmente empregadas em situações similares. 

 Em função dessas ações automatizadas, os elementos que são enfocados, 

por vezes, não possuem nenhum significado para a construção que se está 

querendo fazer. Por exemplo, quando se tinham dois pontos e era feita a 

mediatriz entre eles, o ponto médio era tomado como foco de interesse e, na 

realidade, este não tinha nenhum significado para a resolução do problema, como 

foi o caso da Atividade I e o sujeito enfatiza o interesse neste ponto médio.  

• “Encontrei a mediatriz para ver o ponto médio do segmento definido 

pelos dois pontos.” 

 

Em algumas situações o fato de se ter certos dados é o que aciona uma 

determinada ação. Como, por exemplo, sempre que se têm dois pontos é feita 

uma mediatriz entre eles ou se tem três pontos faz a ligação entre eles para 

formar um triângulo. 

• “Fiz essas perpendiculares [está se referindo as mediatrizes traçadas], 

para encontrar o centro da circunferência. Mas não estou lembrada 

porque fiz isso.” 

• “... os centros ficaram no ponto médio, entre o centro da 

circunferência e os pés das perpendiculares porque, quando eu 

estava fazendo a maior parte dos problemas propostos neste teste, 

praticamente todos, eu usei o princípio da mediatriz como suporte.” 

• “Liguei os pontos e fiz as mediatrizes porque na minha cabeça, todas 

as vezes que tem pontos a gente primeiro liga os pontos para facilitar 

a visualização do que pode ser feito.” 

• “Eu sei que saí fazendo o que eu sabia fazer. Saí ligando. Pensei: 

deve ter alguma coisa com triângulo, só que depois eu desisti. (...) 

Associei com triângulo porque tinha três pontos.” 
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• “Não sei dizer porque liguei o vértice ao centro, normalmente eu faço 

isso, já é automático.” 

  

Ocorre, também, de algumas expressões definirem a ação. Nestes casos 

não é questionada ou analisada a propriedade que se está aplicando. As 

estratégias adotadas não estão atreladas a um encadeamento de esquemas. 

Repete-se simplesmente um traçado porque em situações em que se tinham 

aqueles dados, este foi o procedimento adotado. As propriedades e o que estas 

representam para a figura geométrica a ser construída são totalmente 

irrelevantes. 

• “O que me fez pensar em traçar a mediatriz (...). Acho que foi porque 

o problema pede para traçar a igual distância, aí eu tracei ela.” 

 

A automação é tão marcante que algumas vezes fazem os traçados e 

depois percebem que estes não seriam obrigatórios. 

Por exemplo, na Atividade IV, ilustrado pelo diagrama 

do sujeito 2 (Fig. 6.79).  

•  “Foi besteira minha traçar essas 

mediatrizes, os centros das circunferências 

poderiam estar em qualquer lugar dessas 

perpendiculares. Eu fiz assim para facilitar.” 

 

 

O relato do sujeito acima pode ser tomado como uma das justificativas dos 

sujeitos terem apresentado como solução na Atividade IV, circunferências 

passando obrigatoriamente pelo centro da circunferência dada. 

 
6.79: Diagrama da 

Atividade IV, do 

sujeito 2. 
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 Associam-se os traçados feitos a métodos para obtenção de elementos. Os 

sujeitos não entendem que se está aplicando propriedades para construir o objeto 

geométrico. 

• “As tentativas se baseiam em procedimentos que eu já executei. (...) 

São coisas fixas da geometria, elas não têm muito de escapar disso.” 

• “Então, para determinar os centros eu tracei perpendiculares pelo 

centro da circunferência aos lados do triângulo. (...) Fiz isso porque 

[pausa]. Eu acho que é tão mecânico isso, que eu nem sei 

exatamente o porquê de fazer assim.” 

• “Mais uma vez eu não sei explicar o porquê de fazer as mediatrizes. 

(...) Mas essa coisa não foi feita aleatoriamente, você se acostuma a 

fazer determinado traçado que vem a solucionar o problema.” 

• “Então eu lembrei que em algum lugar eu tinha feito algo assim, que 

no encontro eu achava. Aí eu fiz. (...) Acho que está certo, mas não 

sei dizer o porquê.” 

  

Esse condicionamento para executar determinados traçados sob certas 

condições tem subjacente, modelos assumidos como padrão para obtenção de 

alguns resultados porque, geralmente, são orientados em sala de aula para 

adotar certos procedimentos. Por exemplo, as atividades em que se tinha de 

traçar uma circunferência passando por dois pontos, freqüentemente os sujeitos 

adotaram para abertura do arco de circunferência que possibilitaria o traçado da 

mediatriz, uma medida igual à distância entre os pontos.  

O que torna mais relevante à tomada dessa medida é que, geralmente, 

assumiam a interseção desses arcos traçados como sendo o centro da 

circunferência procurada, alguns sujeitos associavam essa ação ao modelo de um 

triângulo equilátero. 
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• “Eu acredito que tracei arcos com centros nos pontos dados e raio 

igual a distância entre eles para determinar o centro, porque formou 

um triângulo equilátero. (...) Na hora eu fiz assim, mas acho que foi 

automático. (...) Não sei porque fiz assim.” 

 

Comparando o depoimento acima, do sujeito 21, 

com o diagrama da resposta apresentada por ele, 

verifica-se que este tinha feito todos os traçados 

necessários para acertar a resolução do problema. 

Identificou a tangente, a normal e a mediatriz.  

Mas, para definir a posição do centro da 

circunferência ficou restrito à interseção dos arcos feitos, desconsiderando 

completamente a propriedade de tangência (Fig. 6.80).  

 Um outro modelo que influencia substancialmente as ações dos sujeitos é 

o do triângulo equilátero. Possivelmente, devido à sua simetria e regularidade 

existe uma tendência em assumir que na sua construção os traçados devem 

sempre partir de mediatrizes.  

A Atividade III ilustra essa constatação, independentemente do 

entendimento dos sujeitos sobre os pontos dados serem vértices ou não do 

triângulo, as estratégias baseavam-se, quase que na totalidade, na premissa que 

a determinação do vértice sobre a reta seria a partir da mediatriz entre os pontos 

dados.  

O sujeito 27 coloca isso de forma bem clara, quando questionado sobre 

onde deveria ficar necessariamente o vértice do triângulo dessa Atividade III, que 

se posicionaria sobre a reta dada: 

• “O vértice não poderia ficar em qualquer lugar. (...) O vértice fica na 

mediatriz entre os dois pontos dados.” 

 
6.80: Diagrama da 

Atividade VI, do 

sujeito 21. 
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O prejuízo da automação se mostra de forma contundente quando se 

constata que em problemas simples, a resolução do problema fica prejudicada por 

se ficar restrito ao traçado feito. O sujeito 31, por exemplo, resolveu o problema 

corretamente mas não teve consciência disso.  

Na Atividade I, que consistia em definir um ponto pertencente a uma reta e 

eqüidistante de outros dois, este sujeito traçou a mediatriz, encontrou o ponto de 

interseção dessa mediatriz com a reta, que consistia na 

solução, mas não concluiu que essa era a resposta (Fig. 

6. 81). 

•  “Não sei dizer porque essa mediatriz me 

daria o ponto de igual distância. Na realidade 

não estou lembrada dessa questão. Estou 

achando que não concluí essa questão, só 

comecei a fazer.” 

 

Um outro prejuízo também bem caracterizado, é em relação à construção 

de uma circunferência, os sujeitos, em sua grande maioria, nas atividades de 

construção de circunferência utilizavam sempre a propriedade de determinar o 

centro dela conhecendo três de seus pontos. Como em alguns casos só eram 

dados dois dos pontos, definiam a posição de um terceiro ponto de forma 

aleatória.  

• “A idéia era de encontrar um terceiro ponto para poder fazer 

mediatrizes entre os segmentos, e assim determinar o centro da 

circunferência solução.” 

• “Tirei as mediatrizes porque, no caso, eu tinha de encontrar a 

circunferência que passasse pelos três pontos. (...) O terceiro ponto 

foi definido de forma aleatória. (...) Se tem dois pontos e determina-se 

 
6.81: Diagrama da 

Atividade I, do 

sujeito 31. 
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um terceiro, sempre se vai ter uma circunferência que passe por 

esses três pontos. O meu raciocínio foi esse.” 

 

6.3.1.2 Visualização 

 A categoria de visualização compreendeu os procedimentos influenciados 

pela imagem. Esta imagem abrange tanto a percepção feita a partir dos dados 

iniciais, o qual influencia sobre o conhecimento e reconhecimento do objeto a ser 

construído como pela imagem gerada a partir da perspectiva que o sujeito 

formulava da resposta a ser encontrada ou sobre o objeto geométrico em 

questão. 

 Por contemplar o aspecto visual, a ênfase recai no significante do conceito, 

ou seja, na representação do objeto geométrico e conseqüentemente no seu 

desenho. As ações se caracterizam por ter como foco a reprodução de um 

modelo, do qual já se tem uma previsão de seus dados. 

 Nas teorias de Van Hiele, Fischbein e Duval a questão da visualização 

recebe um destaque, que se justifica por ser uma característica da natureza 

humana e que influencia substancialmente na formulação de conjecturas na 

resolução de problemas.  

Pode-se inferir com isso que, se essa visualização não estiver devidamente 

relacionada com os outros processos envolvidos no acionamento de esquemas 

para organizar uma estratégia de resolução de um problema, pode ocorrer de se 

ter certa dificuldade, porque a visualização pode direcionar ou bloquear a mente 

para interpretações diferentes, que podem ser indispensáveis no processo de 

resolução de um problema. 

 Pelas respostas apresentadas no teste, observa-se que os sujeitos tinham 

uma noção bastante precisa da resposta a ser encontrada. A prova disso é que as 
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respostas, mesmo quando estas eram obtidas com base em construções erradas, 

eram semelhantes àquela correta. E, quando não conseguiam saber que traçados 

fazer, a solução apresentada, que consistia exclusivamente de um experimento 

visual, se configurava, também, de forma semelhante à correta. 

 Em alguns casos, quando havia dificuldade de fazer essa previsão da 

respostas porque não conseguia visualizar a solução sob as condições impostas 

no enunciado, os sujeitos ficavam sem saber o que 

fazer. Não conseguiam acionar nenhum esquema. Por 

exemplo, na Atividade VII, o sujeito 1 tinha em sua 

mente a imagem de como seria uma circunferência 

passando pelos dois pontos dados, e não conseguiu 

perceber a possibilidade dela atender a esta condição e 

ser tangente a reta (Fig. 6.82) 

• “Eu não consigo imaginar. Porque se a circunferência que passa pelos 

dois pontos dados tem de passar pelos dois pontos, então ela não vai 

tangenciar a reta. (...) Eu acho que esse problema não tem solução” 

• “Eu não consigo ver essa circunferência. (...) O fato de não ver como 

fica me dificulta. (...) Quando eu consigo ver fica mais fácil para eu 

resolver. (...). Quando eu não visualizo fica difícil eu pensar numa 

solução.” 

• “Na hora eu não enxerguei como estaria o triângulo. Com certeza, se 

na hora eu tivesse enxergado como ficaria o triângulo, me facilitaria a 

achar uma forma de resolver.” 

• “Uma dificuldade foi eu não conseguir imaginar ele resolvido.” 

• “Para armar uma estratégia eu preciso ter uma idéia de como seria a 

solução.” 

• “Eu não consigo imaginar ficar a igual distância de dois pontos, 

estando ele na reta, se um dos pontos está mais distante da reta do 

que o outro.” 

 
6.82: Diagrama da 

Atividade VII, do 

sujeito 1. 
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O que acontecia nessas situações acima descritas é que os sujeitos não 

conseguiam conceber uma solução que se adaptasse para as condições impostas 

pelos dados do problema. Esta última justificativa acima ilustra bem isso, na 

Atividade I, por um dos pontos estar mais próximo da reta do que o outro, o 

sujeito não conseguia conceber a existência de um ponto sobre a reta que ficasse 

a igual distância dos dois pontos dados, para ele, sempre iria ficar mais próximo 

de um do que do outro. 

A visualização também interfere sensivelmente no julgamento de valores, 

isto porque o raciocínio fica subjugado pelo que está sendo visto ou visualizado. 

Se o resultado encontrado corresponde ao que estava sendo esperado, então o 

procedimento feito foi correto. 

• “O que garante que está certo é que foi solicitado uma circunferência 

que passe pelos dois pontos e seja tangente a circunferência e está 

acontecendo isso.” 

• “O que me garante que está tangente é o visual.” 

• “o que me garante que a circunferência traçada está tangente à dada 

é o fato de que qualquer circunferência que passe pelo ponto em 

comum e não ultrapasse a circunferência é tangente.” 

 

Algumas vezes, o traçado feito tem por base uma propriedade pertinente, 

mas por coincidência ele atende visualmente a uma outra situação, da qual não 

se sabia a propriedade a ser aplicada, esta coincidência visual vai ser interpretada 

como sendo correta.  

• “... eu sei que eu tracei essa circunferência, e eu pensei que esse 

ponto onde a circunferência corta a reta poderia ser o ponto de 

tangência. (...) Pensei que esse ponto seria o ponto e tangência 
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porque eu imaginei a circunferência que eu tinha de achar 

tangenciando nesse ponto.” 

 

Esta justificativa acima, do sujeito 18, coincide com a de outros que 

utilizaram o mesmo procedimento para resolução da Atividade IX. Ao traçarem o 

arco que corresponde ao lugar geométrico onde se posicionaria o centro da 

circunferência a ser traçada, e este arco interceptou a 

reta, entenderam que esta interseção correspondia ao 

ponto de tangência da circunferência a ser traçada com 

a reta. E, utilizando esse ponto esse ponto encontrado, 

definiam o centro da circunferência traçando um arco a 

partir deste (Fig. 6.83). 

O interessante dessa atividade é que esta tinha 

duas soluções, mas a grande maioria dos sujeitos que 

responderam a esta atividade, só apresentaram uma das soluções. 

Quando questionados nesta Atividade IX, e em outras, sobre a solução 

apresentada dentre as existentes, alguns responderam que tinham ido logo para 

aquela posição, mas um sujeito explicitou claramente o motivo da escolha ao 

responder sobre a Atividade VII: 

• “Eu tinha uma idéia de onde a circunferência ia ficar. (...) Se eu 

tivesse escolhido o outro ponto onde o arco cortou a reta, a 

circunferência não ia ficar tangente. (...) A escolha do ponto foi em 

função da visualização da posição que ia ficar a circunferência 

tangente.” 

 

Alguns sujeitos tinham consciência de que a estratégia adotada só 

atenderia à expectativa se fosse contemplada uma condição específica. Não é 

 
6.83: Diagrama da 

Atividade IX, do 

sujeito 10. 
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levada em consideração a impropriedade do traçado feito, pois a imagem visual e 

o resultado obtido encobrem e desviam as inadequações. 

• “A perpendicular foi tirada a partir de (B) em vez de (A) porque, logo 

de princípio, eu já percebi que a posição do centro da circunferência, 

e (A), no caso, não era viável.” 

 

Realmente, pela estratégia adotada pelo sujeito 

acima, para resolver a Atividade VII, se fosse feito o 

procedimento a partir do ponto (A), era logo perceptível 

que a resposta não atenderia (Fig. 6.84). 

Em outras situações a visualização direciona a 

atenção para uma determinada área ou elemento de 

interesse, encobrindo que a ação feita não está se 

baseando em um traçado geométrico. Esse fato ocorreu com relativa freqüência 

nas atividades de traçados de circunferências. Na falta de estratégias para 

atender uma determinada condição, os sujeitos, via de regra, utilizavam 

estimativas visuais, sem no entanto ter consciência disso. 

• “Pelo ponto dado tracei um arco com raio igual ao raio dado. Aí eu vi a 

distância onde estaria o raio.” 

• “A escolha do ponto sobre a reta foi escolhida em função do visual, 

(...), que pudesse formar o triângulo que se queria. (...) Porque se ele 

fosse colocado bem para cá não daria para forma o triângulo 

equilátero.” 

• “Eu utilizei o mesmo critério da outra questão. Peguei um ponto 

aleatório onde ela ia ser tangente, e tracei as mediatrizes. Na 

interseção é o centro da circunferência. Este ponto aleatório é definido 

pela percepção de como ficaria a circunferência tangente? É.” 

 

 
6.84: Diagrama da 

Atividade VII, do 

sujeito 30. 
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A importância da visualização assumida pelos sujeitos tem uma dimensão 

que extrapola, inclusive, a necessidade de um traçado. 

• “Esse aqui eu fiz pelo desenho, não usei lógica.” 

• “Eu acho que a resposta está certa, porque não é o meio que 

interessa, mas conseguir o resultado.” 

 

E, associado a concepção da não necessidade de um traçado está a 

crença na habilidade que é desenvolvida por eles no ato de desenhar. Entendem 

que a habilidade advinda por inúmeros traçados, auxiliada com os instrumentos, 

possibilita que estes, naturalmente. posicionem os elementos ou os encontre na 

posição devida. 

• “O fato de que eu fiz arcos de circunferências que se encontravam 

exatamente no ponto que é o centro da circunferência procurada é de 

tanto executar desenho, que mais ou menos eu acerto já a posição, 

normalmente isso acontece.” 

 

Pode-se dizer ainda que, o conjunto de traçados 

feitos, independentemente de sua pertinência, com a 

concretização, por meio de um desenho, do objeto 

construído satisfazendo as condições impostas, é tido 

como um fator de comprovação e justificativa da 

estratégia adotada. A justificativa apresentada a seguir, 

pelo sujeito 7 na Atividade VI, ilustra esse tipo de ocorrência (Fig. 6.85). 

• “Eu acho que sabia o que estava fazendo porque quando eu vi bateu 

certinho. Pensei comigo mesmo, se eu não soubesse a questão, seria 

muito difícil encontrar a posição correta.” 

 

 
6.85: Diagrama da 

Atividade VI, do 

sujeito 7. 
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6.3.1.3 Instrumental 

 Esta categoria trata da importância que o sujeito assume e incorpora sobre 

a função dos instrumentos de desenho numa construção geométrica. O papel que 

o sujeito assume em relação a esse manuseio dos instrumentos pode ser de dar a 

estes o poder de ‘provar’, no sentido de validar as ações feitas por ter sido obtida 

com os instrumentos de desenho, como também de serem auto-suficientes para 

expressarem propriedades sem ser necessário o traçado delas, ou seja, traçar 

uma tangente a uma circunferência encostando o esquadro nesta. 

 Por outro lado, também faz parte dessa categoria uma concepção 

diametralmente contrária, em que se assume como pressuposto que os traçados 

oriundos dos instrumentos de desenho são passíveis de imprecisão e, 

conseqüentemente, o fato do modelo final não corresponder à expectativa é 

devido a erros já esperados. 

 O que faz tender a uma concepção ou a outra são as outras variáveis que 

interferem no julgamento de valores. E esse julgamento de valor, logicamente, é 

tendencioso para declinar em favor do procedimento adotado pelo sujeito. 

 Pode-se dizer que é praticamente uma regra geral, independentemente do 

nível de conhecimento do sujeito, talvez pela forma como é desenvolvida a 

competência no uso dos instrumentos de desenho, em que se atribui a eles a 

qualidade de exatidão, que se faça uma conferência de medição sobre a resposta 

encontrada. Isto é, o desenho que é feito com instrumentos é um desenho 

preciso. 

 Durante a entrevista feita com os sujeitos, esse tipo de ação foi explicitado 

inúmeras vezes. Tanto assim que, ao serem questionados sobre o que 

comprovava que a resposta dada atendia ao solicitado no enunciado, os sujeitos 
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geralmente utilizavam como argumento os instrumentos como elemento de 

comprovação, tendo sido aplicado as propriedades corretamente ou não durante 

a construção da resolução do problema. 

• “Peguei o compasso e chequei que estava distando dos dois pontos 

dados.” 

• “Por que ao traçar a mediatriz iria obter um triângulo equilátero? Não 

estou bem lembrado, sei que peguei o compasso e verifiquei.” 

• “Esse aqui foi também no ajuste. (...) Eu testei duas vezes.” 

 

Desde a antiguidade que se tem a prática de quando não há condições de 

fazer um traçado para obter uma figura sob certas condições, o procedimento 

adotado é o de utilizar ferramentas que dêem algum parâmetro para a definição 

do objeto a ser construído. Essas construções são chamadas de ‘procedimentos 

mecânicos’. Essa prática, mesmo não sendo algo discutido em sala de aula, é 

muito adotada por aqueles que trabalham com construções geométricas, que o 

fazem no intuito de agilizar o traçado.  

Uma das justificativas que pode ser apontada para esse tipo de prática é 

ocasionada pela desvalorização da necessidade de uma precisão para a 

construção geométrica que está sendo feita, como o traçado de tangentes a uma 

circunferência por um ponto fora desta, utilizando como procedimento encostar 

um esquadro no ponto e na circunferência para traçar a tangente. 

Também pode ser apontado o recurso disponível pelo instrumento como 

um argumento que justifique o uso de uma propriedade específica para 

determinar elementos geométricos. Por exemplo, na Atividade V, a altura 

referente ao vértice (C) foi marcada por vários sujeitos com o auxílio exclusivo do 

compasso. O procedimento consistia em abrir o instrumento com a medida da 
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altura, pegavam a ponta seca sobre o lado que era a base da altura e saiam 

escorregando até encaixar. 

• “A altura do vértice, eu creio que consegui ajustando com a ajuda do 

compasso para saber a posição.” 

  

A estratégia que adotavam era a de fazer um ajuste, utilizando o 

instrumento como elemento de comprovação. 

• “Encontrar o centro é que foi difícil. Aí eu saí fazendo com o 

compasso até chegar à posição.” 

• “Eu apelei para a propriedade do triângulo equilátero (...). E a partir 

daí, com muita paciência e muito esquadro procurei encontrar os 

sessenta graus, até que encontrei. (...) Usei os instrumentos para me 

auxiliar.” 

• “O procedimento foi utilizar o esquadro de 

sessenta para encontrar o ponto na reta.” 

•  “Peguei a medida do raio e fui tentando 

localizar. Por tentativa. Até o raio 

tangenciar.” 

• “Os centros das circunferências eu achei 

colocando o compasso até encaixar (Fig. 

6.86).” 

• “Como a altura do vértice (C) tinha de estar 

fazendo ângulo de noventa graus, peguei a 

parte do esquadro que forma ângulo de noventa graus e sai andando 

[este andando é no sentido de transladar o esquadro apoiado na reta] 

até ver onde ficava mais ou menos a medida estabelecida.” 

 

Quando justificavam as estratégias adotadas utilizavam os instrumentos 

como argumento de comprovação, desconsiderando as propriedades aplicadas.  

 
6.86: Diagrama da 

Atividade IV, do 

sujeito 24. 
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•  “As retas estão paralelas porque eu fiz a instrumento. (...) O que me 

garante a distância entre elas é a medida que eu peguei e marquei 

com o compasso.” 

• “Eu medi e verifiquei que a distância do ponto encontrado aos outros 

dois são iguais. (...) Foi tudo feito com o compasso, então está certo.” 

• “Eu não sei se este ponto é a solução, mas eu peguei o compasso, 

centrei no ponto que encontrei e deu a mesma distância para os dois 

pontos. (...) Isto me deu a certeza de que estava certo.” 

• “O que me garante que está certo é que suando os instrumentos eu 

percebi que a circunferência ficou realmente tangente a reta e 

passando pelos pontos dados.” 

• “A questão está certa porque eu tracei a circunferência com raio igual 

ao que foi estabelecido, passou pelo ponto dado e é tangente a reta.” 

• “Por eu não me lembrar de ter feito nenhuma questão parecida com 

esta, o que deu mais segurança de que o problema estava certo foi 

quando eu medi.” 

• “Eu medi com a régua e deu certinho.” 

 

E, se ocorre de ter uma dúvida sobre a resposta encontrada, o instrumento 

é quem vai definir se errou ou acertou. 

• “Eu acredito que está errado porque eu estou vendo o ponto (B) mais 

afastado. Na hora eu achava que estava certo. (...) Só com os 

instrumentos para verificar (...).” 

 

Quando a visualização falha, os instrumentos são utilizados para fazer as 

conjecturas. 

• “De cara eu pensei que não tinha como resolver. Depois eu fui 

colocando os esquadros, tentando colocar retas paralelas e vi que 

podia (...).” 
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6.4 Resultados encontrados 

 Da análise feita, pode-se inferir que as construções adotadas pelos sujeitos 

nas resoluções das atividades, em nenhum momento, adotam como premissa o 

princípio que um objeto geométrico se constitui de propriedades. E que estas 

propriedades se representam como ‘lugares geométricos’. 

 As ações dos sujeitos e as justificativas por eles apresentadas para tais 

ações podem ser caracterizadas como sendo aplicações de métodos. Ou seja, 

aplica-se um dado procedimento para resolver um problema, para outro problema 

é um outro procedimento. 

 É certo que alguns desses procedimentos possuem traçados que se 

repetem. Mas a repetição desses traçados está associada aos elementos 

fornecidos no enunciado ou a situações já vivenciadas. 

 E dentre os aspectos assumidos como mais relevante para o acionamento 

da estratégia a ser adotada, pode-se destacar a visualização que envolve o objeto 

geométrico a ser construído, tanto no sentido da imagem que se tem já construída 

sobre o objeto como aquela a ser obtida ao solucionar o problema. 

 Concluindo-se que há uma dependência com modelos prototípicos por 

facilitar a valorização de alguns elementos do objeto geométrico. O resultado é 

que desenho e figura se confundem, a construção geométrica fica reduzida a uma 

técnica. 
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CAPÍTULO 7 
 

CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com a fundamentação teórica adotada nessa pesquisa, que 

enfoca a geometria nos aspectos de desenvolvimento do pensamento geométrico 

e o de construção do conhecimento, fica evidente a premissa da figura geométrica 

ser tratada numa visão heurística, em que se devem considerar as diferentes 

apreensões do objeto geométrico; contemplando-se as questões pertinentes à 

visualização, ao raciocínio lógico-dedutivo e às próprias técnicas de traçados dos 

elementos e figuras geométricas. 

Porém, é mister que a figura geométrica seja entendida como sendo 

constituída de diferentes conjuntos de lugares geométricos, pois são esses 

lugares geométricos que vão caracterizar e individualizar a figura. Entendendo 

ainda, que por essas propriedades serem passíveis de transformação, as figuras 

geométricas assumem uma natureza que supera a simples soma das 

propriedades envolvidas. 

Do entendimento de uma figura geométrica como um conjunto de lugares 

geométricos que se inter-relacionam, surgiu a origem desta pesquisa, tendo-se 

levantado a hipótese que a dificuldade apresentada pelos indivíduos na resolução 

de problemas geométricos é decorrente dos indivíduos não empregarem e nem 

envolverem princípios relativos à obtenção de lugares geométricos quando 

evocam os esquemas e formulam as estratégias. 
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Tomando-se essa hipótese, o método para investigação adotado versou 

sobre uma análise que considerava a heurística citada acima no processo de 

resolução de problemas. Procedendo-se assim, um levantamento dos traçados 

adotados na resolução de um problema e das justificativas apresentadas para 

esses traçados. 

Por não ser interesse dessa investigação contemplar questões 

metodológicas de natureza didática, o fenômeno foi enfocado sob o ângulo das 

dificuldades na resolução de problemas. Dificuldade essas que foram observadas 

no relacionamento que os sujeitos faziam entre significados e significantes dos 

conceitos envolvidos, buscando-se através dessa relação identificar as rupturas e 

verificar se estas eram provenientes de não empregarem os princípios relativos a 

lugar geométrico. 

 Da análise e discussão feita dos dados coletados, em traçados e nas 

justificativas das estratégias adotadas em um conjunto de dez problemas 

propostos, a partir dos redesenhos e dos protocolos das entrevistas com os 

sujeitos, constatou-se a existência de algumas regularidades. Regularidades 

essas que se caracterizaram por serem causadoras ou promotoras de erros. 

Observou-se que os erros encontrados têm a natureza essencialmente 

voltada para uma concepção baseada em modelos rígidos ou prototípicos. 

Caracterizados por estratégias que valorizavam certas especificidades, como; 

propriedades singulares que eram assumidas como preponderante, reprodução 

de situações já vivenciadas, privilegiar elementos em detrimentos de outros, 

influências advindas do modelo a ser construído ou da disposição dos dados. 

Demonstrando que as estratégias montadas na resolução dos problemas 

não acionavam esquemas direcionados para as propriedades geométricas 
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envolvidas. Conseqüentemente, os lugares geométricos que formam o conjunto 

do objeto a ser construído não consistiam o cerne da questão, resultando numa 

ruptura entre significados e significantes dos conceitos, por eles serem tratados 

de forma dissociada e desarticulada. 

Com isso, aspectos de fundamental importância no desenvolvimento de 

uma estratégia para resolução de um problema de construção geométrica, ficam 

irrelevantes, por exemplo, os invariantes e as situações limites.  

Repercutindo na dificuldade em perceber a possibilidade de solução de um 

problema, o número destas soluções e, principalmente, em articular as 

transformações dos elementos que auxiliam significativamente no 

desenvolvimento de estratégias que permitem abordar o problema sob condições 

que evidenciem lugares geométricos que podem ser utilizados. 

Os dados balizadores das regularidades identificadas, responsáveis pelos 

erros foram: 

• Não existe clareza, por parte de alguns sujeitos, sobre a distinção entre 

desenho e figura, pois algumas respostas foram feitas com base, 

exclusivamente, na reprodução de um modelo que atendesse ao 

solicitado, isto é, apresentavam uma solução sem aplicar as 

propriedades pertinentes, que eram validadas pela configuração final 

que consistia em um desenho que tinha sua validade pelo fato de ter 

sido feito com os instrumentos de desenho.  

• As representações e a disposição dos dados influenciam, quer seja na 

posição de desenvolver o traçado, quer no raciocínio. 

• Foram mais facilmente resolvidas as atividades que empregavam 

esquemas mais usuais e que não eram compostos de uma cadeia 
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complexa, ou seja, as relações eram diretas, em que as estratégias se 

caracterizavam por reproduzem situações já conhecidas e quando 

essas se restringiam a situações objetivas e explícitas, o que comprova 

a existência de competências de repetição, ou seja, operam 

mecanicamente, reproduzindo procedimentos memorizados. 

• A visualização que se fazia sobre o modelo a ser construído induzia nas 

escolhas, de tal modo que os traçados eram direcionados para obter a 

solução que se havia previsto.  

E esta visualização tem um certo limite de abrangência, privilegiando 

determinadas posições e/ou condições, conforme se constatou em 

algumas atividades propostas que havia mais de uma solução, existindo 

uma tendência para identificar mais uma do que a outra. 

• A visualização era facilitada quando esta era associada a uma situação 

ou modelo conhecido. 

• Por associarem os objetos geométricos a modelos estáticos, não são 

consideradas as possibilidades de transformação e, conseqüentemente, 

a noção de limite, que é determinante na possibilidade de resolução ou 

de transformação da resposta a ser obtida é totalmente ignorada.  

• Assume-se uma hierarquia em torno das propriedades ou das 

características dos elementos, de modo que certas propriedades ou 

posições particulares têm prioridade em relação a outras, resultado em 

desconsideração de algumas independentemente das condições e dos 

dados.  

Por exemplo, a simetria existente no triângulo equilátero prevaleceu na 

formulação das estratégias dos sujeitos, na Atividade III, em detrimento 
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de outras propriedades que seriam indicadas em função dos dados 

fornecidos no problema. 

• Não se identificou competência envolvendo uma análise crítica sobre os 

dados e as ações executadas; as respostas apresentadas nas 

resoluções das atividades eram obtidas como conseqüência de passos 

executados nos traçados e não como resultado de um planejamento em 

que foram levantadas as variáveis.  

Tanto assim que em alguns traçados que foram feitos, gerando em 

princípio uma resposta correta para o problema proposto, o indivíduo 

não tinha consciência disso, pois quando justificava as estratégias 

deixava claro que não sabia porque tinha feito aquele traçado ou 

afirmava que estava errada a resposta apresentada, dando inclusive 

explicações sobre a causa do erro. 

• Os instrumentos de desenho possuem um poder de validação e de 

possibilidade de definir posições que torna desnecessário o uso de 

propriedades na resolução de problemas. Isto porque muitas das 

construções apresentadas tomavam por base resultados oriundos dos 

traçados e posições geradas em conseqüência do manuseio dos 

instrumentos.  

Isto é, o fato de se traçar um arco com o compasso e este interceptar 

uma reta dada ou que foi traçada no transcorrer da resolução de um 

problema é tomado como sendo um ponto de referência para a 

resolução do problema. 
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 Pelo exposto, a hipótese assumida nesta pesquisa de que os sujeitos não 

empregam na resolução de problemas geométricos o princípio de articular as 

propriedades do modelo, construindo seus respectivos lugares geométricos, fica 

confirmada pelas evidências das rupturas identificadas nos significados e nos 

significantes considerados em suas estratégias. 

 A justificativa que embasou tal hipótese, considerou a premissa que uma 

construção geométrica consiste em empregar uma axiomática em que se parte de 

algumas afirmações tidas como verdadeiras e, empregando regras de raciocínio, 

demonstra-se ou obtêm-se outras formulações. Dessa forma, fazer uma 

construção geométrica implica em empregar propriedades inerentes ao objeto que 

se quer construir e que o modelo obtido vai ser o resultado de tais propriedades. 

 Pelos resultados observados nas análises feitas nos traçados dos sujeitos 

ao responderem as atividades propostas no teste e as justificativas destes para as 

ações empregadas, fica evidente que o entendimento dos sujeitos sobre 

construção geométrica é no sentido de fazer uma série de traçados que 

reproduzam ou imitem situações vivenciadas anteriormente, tendo com o 

elemento de validação a visualização, os instrumentos de desenho e o fato dos 

traçados feitos produzirem um resultado. 

Tendo-se ainda, sempre para objetivo o de se obter um resultado que 

corresponda aquele que foi pré-concebido quando visualizou as condições de 

como seria a reposta a ser encontrada. 

 Desta forma, as estratégias que são elaboradas na resolução de um 

problema resultam, na maioria das vezes, em procedimentos que privilegiam a 

visualização do modelo concebido ou de ações mecânicas, desconsiderando a 



 

 

309 

 

 

necessidade de seguir a axiomática em que se baseia o princípio da geometria e 

conseqüentemente do pensamento geométrico.  

De um modo geral as evidências encontradas nesta pesquisa indicam que 

os indivíduos se limitam a repetir métodos, desconsiderando completamente as 

propriedades e suas respectivas representações inerentes ao objeto a ser 

construído. Ou seja, a propriedade aplicada no traçado geométrico é associada a 

uma situação e a representação que se faz em torno da propriedade está 

relacionada à visualização que se constrói em torno do objeto geométrico em tela 

ou do modelo a ser construído. 

 Fica assim demonstrado, no contexto que essa pesquisa abordou, que a 

hipótese levantada no estudo feito, que: ‘Quando são formuladas as estratégias 

para a resolução de uma construção geométrica, os indivíduos não empregam e 

nem envolvem princípios relativos à obtenção de lugares geométricos’, devido à 

natureza dos erros apresentados que tinham como característica uma 

desarticulação entre os significados e significantes dos conceitos envolvidos nas 

construções geométricas necessária para resolver os problemas no teste 

proposto e pelas justificativas apresentadas para as estratégias aplicadas. 

 A natureza dos erros apresentados e por estes estarem associados 

primordialmente à visualização que se fez em torno dos dados e do objeto a ser 

construído e de situações prototípicas, tanto no sentido de formulação dos dados 

quanto na disposição destes, traz a tona à discussão atual sobre a importância de 

se trabalhar a geometria com recursos de uma implementação dinâmica. Ou seja, 

que os invariantes fiquem em evidência, de modo a ressaltar a importância das 

propriedades de um objeto geométrico e suas múltiplas representações. 
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 Bachelard em sua obra ‘A formação do espírito científico’ faz menção à 

visualização, quando salienta a importância da imagem, afirmando que é através 

dela que se inicia a observação de um fenômeno, por ser uma via psicológica 

normal do pensamento científico. Este autor defende, contudo, a necessidade de 

não se limitar a este estágio, de que é necessário atingir a abstração, e isso 

implica necessariamente na apreensão de um objeto sob diferentes 

representações.  

 Ficar restrito a uma situação, segundo Bachelard (1999), é apreender 

parcialmente. E quando se trata de geometria, essa apreensão parcial é 

ocasionada pela valorização excessiva, por parte dos sujeitos, de experiências 

advindas do sentido da ‘visão humana’. Proveniente, provavelmente, das 

seqüelas de uma experiência em que se privilegia o resultado de um experimento, 

desconsiderando a importância da abstração, que é a estágio final, sob o qual um 

fenômeno deve ser observado.  

 Realmente, esse tipo de ocorrência se justifica nos traçados geométricos, 

ao se considerar que a eles é associado um cunho gráfico com características de 

arte final, ou seja, pelo desenho possuir uma natureza visual, onde o destaque 

recai no resultado final, o fato de se atingir o objetivo, mesmo sem empregar 

técnicas adequadas, é visto como satisfatório.  

Pode-se levantar ainda em torno deste procedimento que privilegia o 

concreto, o fato das construções geométricas terem, por natureza, a característica 

de se apresentar por meio de desenhos, os quais reforçam e até induzem na 

imagem que se constrói sobre o modelo.  

A implicação é da possibilidade dessas imagens se tornarem mais 

pregnantes quando estão configuradas em posições, condições ou formatos 
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específicos. Com isso, existe uma tendência em só se identificar alguns modelos 

geométricos nas situações que a mente do sujeito incorporou na mente.  

As influências dessas imagens também podem ser decorrentes de 

condicionamentos gerados nos contratos didáticos que são estabelecidos entre 

professor e aluno(s). Quando são privilegiadas algumas situações ou se 

enfatizam apenas determinados aspectos ou propriedades da figura geométrica. 

Podendo isso se reverter, inclusive, em obstáculos na concepção bachelardiana, 

que podem ser de natureza epistemológica, didática ou psicológica.. 

 Um outro fato observado nessa investigação diz respeito à dificuldade em 

verbalizar e/ou organizar os argumentos que justificavam as ações feitas nas 

estratégias de resolução dos problemas. Pelas justificativas apresentadas, 

constata-se que, praticamente todos os sujeitos envolvidos na pesquisa, 

independentemente do período em que se encontravam no curso, não 

conseguiram elaborar um argumento que justifique as estratégias adotadas na 

resolução de um problema; limitavam-se a descrever a ordem dos traçados feitos. 

Os raros ensaios de uma justificativa tinham como característica serem 

repetições de recortes de algumas situações em que se fazia menção sobre o 

assunto. 

Um indicador disso, está na não inclusão desses princípios para as outras 

situações apresentadas quando os sujeitos apresentavam as justificativas. 

Ratificando assim, mais uma vez, o não entendimento, por parte dos indivíduos, 

de que um objeto geométrico se constitui em um conjunto de lugares geométricos.  

O uso de uma metodologia mais adequada para o ensino da geometria 

gráfica, pode ser uma alternativa para eliminar essas dificuldades ou obstáculos 

que prejudicam a formação dos conceitos geométricos. Todavia, pela 
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complexidade dessa área de conhecimento, o indicativo é que articulação entre 

concreto e abstrato seja vista como uma prioridade, pois pode vir a facilitar o 

entendimento entre a realidade e as concepções mentais. 

Nesse sentido, deve-se pensar na possibilidade do uso de material 

concreto no ensino da geometria, pois este deve atender a função primordial na 

construção do conhecimento científico, por ser uma via natural de compreensão 

do mundo por parte do indivíduo. Mas, tendo-se, sempre, o cuidado, de fazer a 

articulação com o modelo abstrato para que os invariantes tenham o destaque 

necessário, e com isso se tenha domínio sobres às transformações que podem 

ocorrer com a figura geométrica. 

Para isso, um encaminhamento que pode ser adotado é o uso da 

geometria dinâmica, empregando no processo de ensino e aprendizagem da 

geometria, programas computacionais que são implementados com recursos que 

viabilizam a mudança de posição dos elementos da figura, sem alterar as suas 

propriedades. 

Seja qual for o encaminhamento adotado para uma melhor aprendizagem 

da geometria gráfica, é necessário que as metodologias sejam voltadas para o 

entendimento da figura geométrica como sendo um conjunto de lugares 

geométricos que se relacionam para gerar a figura. 

Apesar dos resultados encontrados serem bastante consistentes para 

validar a hipótese dentro do contexto que foi assumido nesta pesquisa, não foi 

abordada a questão das influências das ferramentas adotadas nos traçados no 

desenvolvimento do pensamento e do conhecimento em geometria. Uma 

abordagem dessa natureza, certamente, contribuiria para a construção de 

metodologias de ensino; principalmente, no que concerne ao uso de recursos 
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computacionais, que é uma das ferramentas atualmente em destaque nas 

construções geométricas, por parte dos professores, alunos ou profissionais da 

área gráfica.  
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ANEXO A 
 

Perfil do curso de Licenciatura em Desenho e Plástica 
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