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RESUMO 

PEREIRA, Fernando Henrique. Um estudo sobre o ensino de geometria com o 
uso da FARMA. 2018. 184 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de 
Matemática) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2018. 

 

Há muitos questionamentos sobre o ensino de geometria. Alguns autores da área 
chegam a afirmar que no trabalho do professor, muitas vezes, a aprendizagem dá-se 
por memorização para chegar à compreensão de determinado conteúdo, pois não 
há grande incentivo para que o aprendiz busque o conhecimento a partir de algo que 
está em sua volta, tal atitude gera consequências negativas à aprendizagem do 
aluno. Deve-se mostrar o ensino de geometria de uma forma mais atual ao aluno, ou 
seja, ele aprender em um ambiente em que esteja mais familiarizado. Dessa forma, 
esta pesquisa propõe um método baseado na retroação de erros e acertos, quanto 
ao uso de objetos de aprendizagem da FARMA para com o discente, em conteúdos 
geométricos. Assim, trata-se de um estudo sobre o ensino de geometria com o uso 
da FARMA. Para fazer a análise dos dados dessa interação, utilizou-se uma 
metodologia de natureza qualitativa, na qual o pesquisador é um participante ativo 
em todos os momentos da investigação. A ideia do estudo em questão requer 
verificar a forma de contribuição da FARMA aos alunos do nono ano da educação 
básica, no processo ensino e aprendizagem de Geometria, além de observar as 
atitudes e reações manifestadas durante a utilização da FARMA. Decidiu-se utilizar 
como instrumentos de coleta e análise de dados questionários aplicados antes da 
interação com a FARMA e após a interação. Foram desenvolvidos objetos de 
aprendizagem na FARMA, abrangendo conteúdos de geometria, pelos quais o 
professor da turma apontou serem essenciais para que um aluno do nono ano do 
Ensino Fundamental deva saber em Geometria. Ao efetuar-se a análise, destacam-
se as implicações dos conceitos geométricos adquiridos durante a interação com os 
Objetos de Aprendizagem, bem como a mudança de concepções sobre 
determinados conceitos geométricos, por parte dos alunos. 

Palavras-chave: FARMA. Objeto de Aprendizagem. Geometria. Aprendizagem 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

PEREIRA, Fernando Henrique. A study on the teaching of geometry with the use 
of the FARMA. 2018. 184 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Matemática) – 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2018. 

 

 

There are many questions about the teaching of geometry. Some authors in the area 
even say that in the work of the teacher, often learning is given by rote to reach the 
understanding of certain content, because there is great incentive for the learner to 
seek knowledge from something that is in their turn, such an attitude has negative 
consequences for student learning. You should show geometry teaching in a more 
current way to the student, that is, to learn in an environment in which you are more 
familiar. Thus, this research proposes a method based on the feedback of errors and 
correctness, regarding the use of FARMA learning objects to the student, in 
geometric contents. Thus, it is a study on the teaching of geometry with the use of 
FARMA. In order to analyze the data of this interaction, a qualitative methodology 
was used, in which the researcher is an active participant in all moments of the 
investigation. The idea of the study in question requires to verify the form of 
contribution of the FARMA to the students of the ninth year of Basic education, in the 
process of teaching and learning Geometry, besides observing the attitudes and 
reactions manifested during the use of the FARMA. It was decided to use 
questionnaires applied before and after interaction with FARMA as instruments of 
data collection and analysis. Learning objects were developed in FARMA covering 
geometry contents, which the class teacher pointed out are essential for a ninth-
grade student to know in Geometry. When the analysis is carried out, the implications 
of the geometric concepts acquired during the interaction with the Learning Objects, 
as well as the students' conceptions about certain geometric concepts are 
highlighted. 

 

Keywords: FARMA. Learning Object. Geometry. Learning. 
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INTRODUÇÃO  

 

Quando se pensou em fazer tal pesquisa na área de Recursos Tecnológicos 

Educacionais para o Ensino de Matemática, o pesquisador levou em consideração 

suas inquietações, desde à sua graduação, pois durante os estágios realizados, 

percebera a necessidade de um atrelamento entre o mundo tecnológico em volta do 

aluno, com a disciplina, que é tida por muitos como “bicho de sete cabeças”. Após 

finalizar a graduação em Licenciatura em Matemática, em 2014, o pesquisador 

começou a utilizar recursos tecnológicos em suas aulas, tais como celulares, 

softwares Matemáticos, e pôde observar que estava obtendo resultados, quanto ao 

interesse por parte dos alunos. Motivado com os resultados que alcançara foi então 

que ingressou no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática a 

fim de aperfeiçoar seus conhecimentos e criar novas ferramentas para auxiliar o 

professor em suas aulas. 

Levando em consideração o ensino de Geometria, que muitas vezes vem 

sendo deixado de lado, e evidenciando a sua importância ao conhecimento humano, 

tem-se como tema da pesquisa: Um estudo sobre o ensino de geometria com o uso 

da FARMA. Fazendo uma junção do ensino de Geometria com a tecnologia (o 

arcabouço de funcionalidade da FARMA) atreladas às remediações de erros 

transformam esta ferramenta em um forte recurso educacional ao ensino de 

Geometria.  

No ensino Fundamental é comum os livros didáticos - bem como apostilas no 

caso de escolas privadas - trazerem os conteúdos de Geometria sempre ao final dos 

bimestres, ou semestres em alguns casos. Professores, para cumprirem o conteúdo 

programado, acabam apresentando de maneira superficial tais conteúdos 

geométricos. Muitas vezes, ao apresentar tais conteúdos, principalmente em relação 

à geometria, o professor acaba valorizando a memorização de fórmulas e 

desviando-se de conceitos relevantes para tal ensino, bem como, pode-se destacar, 

que muitos desenhos, apresentados na lousa, acabam fugindo da ideia real do que 

se quer mostrar, por exemplo: representação de sólidos geométricos, polígonos, 

dentre outros. Pois cabe ao professor buscar novas metodologias para suas práticas 

pedagógicas, uma delas é o uso de tecnologias como ferramenta de apoio, tais 

como: Aplicativos de Celulares, softwares matemáticos, etc. 
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Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é verificar se o uso da FARMA, 

através da interação com os Objetos de Aprendizagem, contribui para uma melhor 

compreensão de conceitos geométricos. Buscou-se unir leituras a respeito de ensino 

de Matemática, ensino de Geometria e tecnologia, autores da área da educação 

básica, documentos oficiais sobre ensino de Matemática, para fundamentar 

teoricamente este trabalho. 

Primeiramente, foi feita uma pesquisa bibliográfica no Currículo do Estado de 

São Paulo (SÃO PAULO, 2011) sobre o ensino de Matemática e suas tecnologias, e 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) a respeito do ensino 

de Matemática no Brasil. Quanto aos PCNs (BRASIL, 1998), serviram de aporte 

teórico ao uso de TD no ensino de Matemática, também foram suportes os trabalhos 

de Borba e Penteado (2001), Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014). O Currículo do 

Estado de São Paulo (2011) norteou a elaboração de habilidades e competências 

quanto às criações dos OAs na FARMA. Valente (1993, 1997) e Levy (2003) deram 

suporte quanto à utilização dos computadores na educação, Papert (1994) conduziu 

a ideia desta dissertação, que coloca o computador como uma ferramenta de apoio 

ao professor, enfim, foram aportes teóricos na utilização da FARMA no ensino e na 

sua base metodológica. Autores como Willey (2000) e Curci (2017) deram aporte 

teórico para definição de OA. Marczal e Direne (2012), Marczal (2014), Moura (2015) 

formam o aporte teórico principal desta pesquisa, quanto à arquitetura funcionalista 

da FARMA.  

Esta dissertação é de natureza qualitativa e tem seu desenvolvimento em 

duas etapas. A primeira etapa deu-se na elaboração de OA, voltados às definições 

de conceitos geométricos, pelo pesquisador e, aplicação dos mesmos junto aos 

alunos do nono ano do ensino Fundamental de uma escola pública do Estado de 

São Paulo. Posteriormente, foram feitas análises de questionários antes e depois da 

interação com a FARMA, com o objetivo de buscar mudanças de concepções dos 

alunos a respeito de definições prévias sobre conceitos básicos de geometria. A 

segunda etapa compreendeu a elaboração de um produto educacional1 contendo 

um guia de como o professor pode criar os OA, com a FARMA, e aplicá-los em suas 

turmas, bem como a relação dos Objetos de Aprendizagem construídos nesta 

                                            
1
 O Produto Educacional é item obrigatório desta dissertação. Ele será abordado com detalhes no capítulo 3, na 

seção 3.3.    
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pesquisa. Os métodos utilizados para a coleta de dados foram observações, 

questionários, relatórios e atividades. Assumindo um caráter descritivo e 

interpretativo a dissertação está dividida em cinco capítulos. 

O capítulo um, “Tecnologias e Ensino de Matemática”, apresenta abordagens 

sobre o ensino de Matemática, principalmente o ensino de Geometria, devido à 

importância do pensamento geométrico em diferentes âmbitos da vida. Também 

destaca o uso de tecnologias educacionais como ferramenta de apoio ao professor 

na construção da aprendizagem, configurando a necessidade de formação do 

indivíduo para atuar por meio de tecnologias. Descrevemos nesse capítulo a 

aprendizagem mediante o ambiente de autoria, como também, algumas definições 

de OA. 

No capítulo dois, “O construcionismo e a FARMA”, apresenta-se a resenha 

literária, a qual compreende abordagens relacionadas ao construcionismo, teoria 

defendida por Papert, e uma apresentação de concepções da FARMA, de acordo 

com Marczal e Direne (2012) e Marczal (2014). 

O terceiro capítulo, “Metodologia da Pesquisa”, como o próprio título indica, 

refere-se à descrição da metodologia adotada neste trabalho. Identifica os objetivos 

e as questões da pesquisa, assim como os sujeitos, além dos aspectos e 

procedimentos metodológicos. O quarto capítulo, “Análise e discussões dos dados 

da pesquisa”, apresenta as análises dos questionários aplicados aos alunos antes e 

depois da interação com o OA (durante a pesquisa). E, por fim, no capítulo cinco, 

são apresentadas as considerações finais deste estudo. 
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1 TECNOLOGIAS E O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Quando se fala em tecnologias, aliadas ao ensino de Matemática, muitos 

ainda têm receio no que diz respeito ao uso de inovações ao ensino, pois creem que 

ainda não estão preparados, ou ainda, alguns demonstram um certo receio. 

Conforme Borba e Penteado (2001), existe uma zona de conforto para muitos 

professores, na qual tudo é previsível e controlado em suas aulas.  Neste capítulo, 

na seção 1.1, apresenta-se uma breve descrição acerca do ensino de Matemática, 

enquanto na seção 1.2 faremos uma abordagem na aprendizagem de matemática e 

geometria. Nas seções 1.3 e 1.4, destacaremos a importância da tecnologia na 

aprendizagem e, em especial na matemática, mostrando suas potencialidades como 

ferramenta de apoio ao professor. 

1.1 O Ensino de Matemática 
 

Muito se tem falado acerca do Ensino de Matemática, como também suas 

concepções aliadas ao ambiente escolar, em virtude desses questionamentos 

vemos, em diversas esferas, nacionais e internacionais, diferentes tentativas de 

reforma ao ensino de Matemática. 

Para Serrazina (2003), 

 
Temos vindo a assistir, em termos nacionais e internacionais, a tentativas 
de reforma do ensino da Matemática. Embora esta se faça com ritmos e 
formas diferentes, podemos identificar algumas tendências. Estas estão 
necessariamente ligadas à forma como se processa a aprendizagem da 
Matemática. (SERRAZINA, 2003, p. 67). 

 

Para a autora supracitada, requer-se uma forma diferente de como apresentar 

a Matemática, ou seja, no sentido de ensiná-la, pois sabe-se que os alunos 

constroem diariamente o seu conhecimento, com isso o modelo de ensino da 

Matemática não deve apenas ser pautado na transmissão do conhecimento pelo 

professor, mas sim, ser um modelo de investigação de ambas as partes. Quando se 

fala em mudança de concepções para o ensino, a necessidade de o professor sair 

da sua zona de conforto, tudo isso relaciona-se ao ambiente escolar, para Motta 

(2012), a escola surge para atender às necessidades e para responder perguntas. 

Integrar o indivíduo na sociedade atual vem a ser uma resposta da escola. Portanto, 
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cabe à sociedade reconhecer devidamente o papel da escola, e buscar soluções 

com essas respostas.  

Pode-se destacar que cada maneira de ensinar tem suas particularidades, 

porém deve sempre estar aliado ao contexto social dos sujeitos envolvidos no 

ensino e aprendizagem. De acordo com Sá, Freitas e Pires (2017), o ensino de 

Matemática deve ser observado desde o Ensino Fundamental I, pois já se torna um 

desafio para os alunos aprender Matemática e, cabe ao professor, buscar novos 

conhecimentos, sejam eles através de cursos, encontros pedagógicos, dentre 

outros. 

 
Neste sentido, falar sobre formação de professores para o ensino de 
Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental I é um desafio, já que, 
o processo de formação de professores não é algo fixo, mas que está em 
constante aperfeiçoamento, seja através de uma leitura de um livro, 
palestra, formação continuada, no intuito de aprimorar a prática docente em 
sala de aula, fazendo que o educando seja motivado a aprender 
matemática. (SÁ; FREITAS; PIRES, 2017, p. 522). 

 

Buscar novas formas de ensinar a matemática requer do professor motivação, 

seja pelo fato de enfrentar um novo desafio, ou simplesmente uma forma de 

atualizar-se. Porém, sabe-se que o professor enfrenta diversas barreiras em sala de 

aula, como destaca (ARAÚJO, 2005, p. 03), 

Mesmo quando não está envolvido com propostas inovadoras, o professor 
lida cotidianamente com uma série de problemas. Na escola, há inúmeras 
necessidades e interesses que, muitas vezes, são conflitantes. Basta 
lembrar que ele se relaciona diretamente com alunos, direção e supervisão 
da escola, pais de alunos etc. Noutros momentos, ele ainda recebe a visita 
de educadores, pesquisadores ou colegas que acabam perturbando o ritmo 
de suas aulas. 

 

1.2 Aprendizagem Matemática e o ensino de Geometria  
 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 25), “a 

Matemática não evoluiu de forma linear e logicamente organizada. Desenvolveu-se 

com movimentos de idas e vindas, com rupturas de paradigmas”. Dessa forma, “a 

atividade matemática escolar não é olhar para coisas prontas e definitivas, mas a 

construção e a apropriação de um conhecimento pelo aluno, que se servirá dele 

para compreender e transformar sua realidade” (BRASIL, 1998, p. 56). Em direção a 

esses apontamentos do documento citado, Curci (2017) elenca que há esforços de 

estudiosos em Educação Matemática para serem incorporados aos PCNs. 
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Para Curci (2017), ainda 

 
[…] há uma comunidade de professores inquietos com a forma como o 
ensino de Matemática ainda vem acontecendo. Esse grupo se enquadra em 
um perfil reflexivo acerca de sua prática, buscando novos conhecimentos e 
procurando desenvolver ações pedagógicas mais eficientes. Assim como há 
um constante fluxo de material produzido tanto pelo corpo científico quanto 
pelas secretarias de educação e outras instituições, que visam apoiar a 
prática docente. (CURCI, 2017, p. 30). 

 

Para Curci (2017), existem materiais disponíveis para que se possa aplicar 

em sala de aula, no ensino de Matemática, pois há professores que estão sempre à 

procura de atualização, e estes podem usar matérias disponíveis em suas práticas 

de ensino. Portanto, tais estudos ainda não conseguiram gerar uma mudança no 

ensino, pode-se observar que a Matemática ainda se reduz à: teoria, demonstração, 

exemplos e exercícios. Não que estes métodos não sejam importantes, porém 

explora muito pouco a capacidade do raciocínio lógico dos alunos, fazendo com que 

repitam. Há professores, em quase todas as etapas escolares, que tratam a 

Matemática como sendo uma série de fórmulas a serem decoradas, como destaca 

D‟Ambrósio (1989), pois, para a autora, a matemática acaba sendo desvinculada do 

cotidiano, ficando apenas centrada em teorias e fórmulas. 

Para Motta (2008), uma das metodologias a ser utilizada para aprendizagem 

em geometria é atividade que visa relacionar os conteúdos geométricos com 

contextos que estão presentes da vida do aluno, para que possa ter uma melhor 

compreensão do que está sendo ensinado. 

Com isso, Curci (2017) afirma que 

 
[…] há professores que acreditam ser a Matemática construída somente por 
teoremas e axiomas e aqueles que creem que ela também possa ser 
construída pelo sujeito, por meio de problemas que proporcionem ao 
indivíduo a definição de estratégias e meios que o levem à solução de 
determinada situação problema, construindo assim, o conhecimento 
matemático. (CURCI, 2017, p. 31). 

 

Para a autora, ainda há professores que buscam melhores formas de ensinar 

a Matemática, buscando levar o aluno a compreensão dos conceitos relacionando 

com o seu dia a dia. Quanto ao ensino de Geometria, Souza (2001) destaca sua 

importância para o cotidiano,  

 
A Geometria está em toda parte, mas é preciso conseguir enxergá-la. 
Mesmo não querendo, lidamos, em nosso cotidiano, com as ideias de 
paralelismo, perpendicularismo, congruência, semelhança, 
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proporcionalidades, mediação (comprimento, área volume), simetria: seja 
pelo visual (formas), seja pelo uso no lazer, na profissão, na comunicação 
oral, cotidianamente estamos envolvidos com a Geometria. (SOUZA, 2001, 
p. 29).   

 

Souza (2001) aponta que a geometria está presente no cotidiano, de alguma 

forma ela contribui para grandes descobertas, basta saber enxerga-la e aplicá-la. 

Quando se fala em Geometria no ensino de Matemática, busca-se formas de como 

ensiná-la de modo que seus conceitos sejam assimilados pelos alunos. Para Motta 

(2008), deve-se buscar um método que aproxime os conceitos geométricos com o 

cotidiano do discente. 

 Segundo Motta (2008),  

 
[…] existem diversas metodologias que podem ser utilizadas na 
aprendizagem da geometria; pois o que se tem privilegiado atualmente são 
as estratégias centradas na experimentação que proporcionam aos alunos 
das séries iniciais da Educação Básica um ambiente de trabalho 
significativo. (MOTTA, 2008, p. 26).  

 

A Geometria, por estar presente na vida dos alunos, vem a propiciar o 

desenvolvimento de habilidades de percepção espacial. Fürkotter e Morelatti (2009, 

p. 29) destacam que, 

 
[…] é cada vez mais indispensável que as pessoas desenvolvam a 
capacidade de observar o espaço tridimensional e de elaborar modos de 
comunicar-se a respeito dele, pois a imagem é um instrumento de 
informação essencial no mundo moderno.  

 

O Currículo do Estado de São Paulo (São Paulo, 2011) aponta que é 

importante dar ênfase no ensino de formas e construções geométricas, visando 

sempre a construção do raciocínio lógico do aluno. 

Nesta perspectiva, o documento ainda aponta, 

 
[…] Geometria, no Ensino Fundamental, a preocupação inicial é o 
reconhecimento, a representação e a classificação das formas planas e 
espaciais, […] é importante que se atente para a necessidade de incorporar 
a Geometria ao trabalho em todas as séries/anos da grade escolar, 
cabendo ao professor a busca de um equilíbrio no tratamento dos 
conteúdos fundamentais nos diversos bimestres. (SÃO PAULO, 2011, p. 
41). 

 

Com a exploração das formas geométricas, o aprendiz começa a relacioná-

las com o mundo que está inserido, busca-se relações com as formas, bem como os 

conteúdos que possam associar ao seu cotidiano. Para Clemente (2013), o trabalho 
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com as noções geométricas deve instigar os educandos a serem observadores, a 

perceberem semelhanças e diferenças e a identificarem regularidades. Kaleff (1994) 

comenta sobre a maneira como a geometria foi ensinada por muitos anos e, que o 

professor, era apenas um transmissor de conhecimentos quando aponta que, 

 “durante séculos, a Geometria foi ensinada na sua forma dedutiva, até 
mesmo para adolescentes que quase sempre recorriam à memorização 
(decorando) para enfrentar as dificuldades lógicas apresentadas pelo 
método dedutivo” (KALEFF, 1994, p. 20). 

 

Segundo a autora, só a partir da década de 70, o ensino da geometria contou 

com um movimento a seu favor, “visando ampliar a participação na formação integral 

do educando” (KALEFF, 1994, p. 20). Nesse sentido, passou a ter importância 

dentro do cenário da matemática. Isso pode ser percebido também, quando Kaleff 

(1994) delineia os objetivos que foram priorizados, a partir dessa década: 

 
(a) Induzir no aluno o entendimento de aspectos espaciais do mundo físico 
e desenvolver sua intuição espacial e seu raciocínio espacial;  
(b) Desenvolver no aluno a capacidade de ler e de interpretar argumentos 
matemáticos, utilizando a Geometria como o meio para representar 
conceitos e as relações Matemáticas;  
(c) Proporcionar ao aluno meios de estabelecer o conhecimento necessário 
para auxiliá-lo no estudo de outros ramos da Matemática e de outras 
disciplinas, visando uma interdisciplinaridade dinâmica e efetiva;  
(d) Desenvolver no aluno habilidades que favoreçam a construção do seu 
pensamento lógico, preparando-o para os estudos mais avançados em 
outros níveis de escolaridade. (KALEFF, 1994, p. 20-21).  
 

Com isso, aprender Matemática não é apenas memorizar fórmulas e aplicá-

las, mas sim compreender o porquê de cada situação em que é exigida uma certa 

aplicação. Segundo Curci (2017),  

 

Nesse cenário, o estudo de Geometria assume papel importante no ensino 
de Matemática, pois sua presença em situações cotidianas e em diversas 
profissões como as engenharias, arquitetura, mecânica, dentre outras, é 
notável. A capacidade de observação e localização, assim como a 
percepção do espaço, o deslocamento de objetos, a noção de ângulos, a 
interpretação e comunicação por meio de imagens, que são instrumentos 
importantes de informação e comunicação, remontam ao pensamento 
geométrico e essas habilidades são essenciais na formação do cidadão. 
(CURCI, 2017, p. 33). 

 

 

1.3 Aprendizagem mediada pela tecnologia 
 

Desde a antiguidade, mais precisamente na Grécia, a integração da 

tecnologia já vinha sendo implantada, quando os gregos em pequenos grupos 
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começaram a criar as primeiras salas de aulas com o ensino múltiplo2. Para Dussel 

e Caruso (2003), o contexto, no qual se conduz a aprendizagem, vem a ser formado 

por diversos elementos e tecnologias, que podem ir desde a maneira de como estão 

dispostas as carteiras, o modo de como é apresentado os conteúdos. De uma forma 

ou de outra, o professor mesmo não sabendo que usa a tecnologia, acaba utilizando 

de estratégias que se pode confirmar o seu uso. De acordo com Moran (2005), fica 

difícil definir tecnologias, pois é um termo muito abrangente. 

Com tal abrangência da tecnologia, pode-se afirmar que se vive em um 

mundo tecnológico, pois há inúmeros meios de comunicação com tecnologias 

altamente avançadas bem como: Smartphones, Tablets, computadores, dentre 

outras ferramentas. No entanto, desde o início da civilização, qualquer tipo de 

inovação vinha a acrescentar na vida dos povos. Assim, “[…] não é por acaso que 

todas as eras foram, cada uma à sua maneira, “eras tecnológicas” (KENSKI, 2003, 

p. 2). Hoje se estabelece uma grande relação entre professor e aluno através dos 

meios sociais, isso é uma forma de utilizar a tecnologia. Para Valente (1993), o 

professor quando passa a usar as TICs para o ensino, se transforma de repassador 

de aprendizagem para criador de um ambiente de aprendizagem. Desse modo, 

ressaltam Carvalho e Lobo (2011, p. 255), “[…] a forma como o professor se dirige 

aos seus alunos pode gerar bons ou maus resultados na ação, proporcionando o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos”. 

Para Masetto (2001), a sala de aula é entendida como “[…] o espaço e tempo 

no qual e durante o qual os sujeitos de um processo de aprendizagem (professor e 

aluno) se encontram para juntos realizarem uma série de ações (na verdade 

interações)” (MASETTO, 2001, p. 85). Ainda segundo o autor, o ambiente escolar é 

a comunicação essencial entre o professor e aluno, juntos podem fazer qualquer tipo 

de ações que visam a aprendizagem, inclusive o uso de TICs, as quais tiveram um 

grande avanço a partir do século XX, e sua aplicação foi expandida em diversos 

ambientes da sociedade, inclusive no ambiente escolar. 

As tecnologias, informações e comunicações foram gerando uma nova forma 

de interação entre o mundo, pois mudou-se muito a maneira de como as pessoas se 

relacionam. Através das TICs, as informações foram se disseminando de maneira 

rápida, o que antes era contatado através de cartas, cartão postal, hoje, apenas 

                                            
2
 Para mais informações acerca da configuração da sala de aula ao longo da história da Educação consultar 

Castro (2009). 
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através de uma mensagem de WhatsApp3 essa comunicação se dá em frações de 

segundos. E tudo isso vem à tona em sala de aula, pois ao entrar é comum ver 

muitos alunos com os celulares. A famosa frase “– Professor, é para copiar?” mudou 

para “– Pode tirar uma foto?”. 

Com este grande crescimento das TICs, pesquisadores de diversas áreas já 

procuram maneiras de relacioná-las com o ensino e aprendizagem dos alunos, 

buscando uma melhor aplicação desta ferramenta, não para substituir o professor 

presencial, ou mesmo tutor, mas sim para contribuir com a educação. Entretanto, 

muitas pesquisas já constataram que inúmeros professores têm receio em usar 

recursos educacionais para o ensino (BORBA; PENTEADO, 2001; BITTAR, 2010; 

ALMEIDA; VALENTE; 2011). Há diversas explicações para esse receio de alguns 

professores em utilizar as TICs, uma delas é que, a grande maioria, vem de uma 

escola de ensino tradicional e, nem sequer, utilizaram tecnologias para sua 

aprendizagem, outras delas é que muitos cursos de licenciatura não inserem a 

disciplina de TICs em sua grade escolar. Nessa situação, surgem inseguranças, 

indagações, dúvidas, ou seja, o professor sai da sua “zona de conforto”, como 

enfatizam Borba e Penteado (2001), gerando desde a negação até o desafio de 

aprender a usar as TDIC na prática pedagógica. 

De acordo com Almeida e Valente (2011), a utilização de TICs para o ensino 

requer do professor uma nova forma de pensar, ou seja, ele deve se orientar de 

como aplicar as TICs de maneira adequada, não apenas levando os alunos para 

sala de informática, mas sim, tendo objetivos que visam a aprendizagem. Bittar 

(2010) salienta que se deve aliar as TICs com o currículo escolar, a fim de que seu 

uso seja uma ferramenta de auxílio ao professor que, ao mesmo tempo, deve se 

preparar para tais desafios. O ensino com o uso da tecnologia não ocorre de 

maneira instantânea, leva-se tempo para que seu uso seja abordado.  

 

1.4 Tecnologias no Ensino de Matemática 
 

É evidente que a figura das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

na rotina dos indivíduos, especialmente de nossos alunos, necessita uma forma de 

julgar o seu emprego no contexto educativo. No entanto, o problema não é realizar 

                                            
3
 O WhatsApp é um aplicativo dedicado para Android, que é gratuito para download, e foi desenvolvido para 

atender às necessidades de uma da comunidade. Fonte: https://www.whatsapp.com/business/. Acesso em: 04 jun. 

2018. 
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com a tecnologia o que poderia ser realizado sem ela, porém efetivamente, “[…] é o 

inventar e descobrir usos criativos da tecnologia educacional que inspirem 

professores e alunos a gostar e aprender para sempre” (KENSKI, 2010, p. 67). As 

técnicas tradicionais de ensino não surtiam efeitos satisfatórios e, o educador, 

embora faça um grande esforço para ensinar, encontra-se muito preocupado de que 

forma atingir mais efetivamente a aprendizagem do aluno, com essas preocupações 

e observando as grandes mudanças no atual cenário escolar, começa-se a repensar 

maneiras de ensinar. Para Papert (1994), 

 
É absurdo engajar-se em discussões sobre se as crianças deveriam usar 
computador ou se elas deveriam usá-los por somente um tempo limitado. 
Tendências históricas em nossa sociedade tornam inevitável que elas 
usarão computador. Elas usarão computador o tempo todo que elas 
estiverem fazendo qualquer trabalho formal. É absurdo perguntar com que 
idade elas deveriam começar a usá-los. Elas começarão do começo. É 
inevitável que o computador será eventualmente o principal instrumento de 
escrita dentro e fora da escola. (PAPERT, 1994, p. 04). 

 

Fazendo uma breve retrospectiva sobre o uso de tecnologias no ensino de 

Matemática, Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014) destacam quatro fases, as quais 

apresentamos a seguir: 

Primeira fase: Deu início por volta dos anos 80, com um grande uso de 

calculadoras, entre comuns e científicas, nessa etapa utilizava a expressão (TI), que 

significava tecnologias informáticas. Entretanto, essa época é marcada pela grande 

utilização do LOGO, em 1985; 

Segunda fase:  Ainda utilizando o termo TI (Tecnologia da Informação), essa 

etapa é caracterizada pelo grande uso dos computadores pessoais. O que se pode 

destacar é o uso de softwares, tais como Winplot, o Fune o Graphmathica, Cabri 

Géomètre e o Geometriks usados para geometria ação e o Maple; 

Terceira fase: Deu-se por volta de 1999 com a introdução da Internet. 

Começou-se a utilizar para formação continuada de professores com cursos a 

distância. Houve uma grande comunicação via internet. Desse modo foi inserido o 

termo comunicação à TI, que passou a ser Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC). Ressaltamos que, ainda nessa etapa, associou os softwares 

aos ambientes virtuais. Nesse campo, exemplifica Borba, Scucuglia e Gadanidis 

(2014) que uma investigação coletiva com o Winplot realizada em um local virtual 

permitiu a ação e de muitas chaves gráficas e algébricas;  
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 Quarta fase: Atual ciclo iniciado em 2004, que é conhecido como TD 

(Tecnologias Digitais), está sempre atualizando softwares e ambientes de 

aprendizagens, além também dos ambientes de autoria que estão presentes. É uma 

etapa marcada por muitos aspectos, de acordo com Borba, Scucuglia e Gadanidis 

(2014), destacam: Ajustamento entre Geometria Ação (GD) e múltiplas 

representações de utilidades; Consumo de vídeos da Internet; Fabricação e difusão 

de vídeos; Itens virtuais de aprendizado; Ambientes virtuais de aprendizado; 

Câmeras digitais, jogos e aplicativos; Estar na internet em tempo integral; Internet 

em dependência de apresentação; Redes Sociais (por adágio, Facebook); A 

Matemática dos estudantes torna-se pública no ciberespaço; Múltiplas identidades 

online. Com a vinda da quarta fase, não se exclui as potencialidades geradas das 

três primeiras, pois estas vêm se integrando e formalizando novos conceitos e 

desenvolvimentos. A utilização de vídeos educativos para aprendizagem dos alunos, 

de acordo com Scucuglia (2012), é apresentação do que já se via antes, em fases 

anteriores, como na terceira, que utilizava muitas videoaulas, o que difere é que na 

quarta fase essas modalidades estão mais atualizadas, com resoluções de alto 

nível.  

 

1.4.1 A aprendizagem em Ambientes de Autoria 
 

O conceito de ferramentas de criação de conteúdos para Rodrigues et. al 

(2014) é um termo genérico que se refere a um software para produção de conteúdo 

digital. Segundo a W3C, define sendo uma ferramenta de autoria como qualquer 

software, ou coleção de componentes de software, que os autores podem usar para 

criar ou modificar o conteúdo e disponibilizá-lo para uso por outras pessoas. 

Para Marczal (2012), 

 
Autoria de material digital, ou simplesmente autoria, em Educação é o 
processo de organizar ou produzir uma sequência de informações de modo 
a compor um material para o ensino e aprendizagem, (e.g., Sistemas 
Tutores Inteligentes, Objeto de Aprendizagem) que possibilite a interação do 
usuário com partes de um domínio específico. Com isso, pode-se definir 
uma ferramenta de autoria como um software em que um tutor humano 
possa manipular, criar, alterar ou excluir sessões de ensino. (MARCZAL, 
2012, p. 14). 

 

Segundo Marczal (2014), todo material que possa ser disponibilizado na 

internet “tendo como objetivo compor uma sequência para aprendizagem”, pode ser 
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chamado de uma ferramenta de autoria. A perspectiva de que vivemos em uma 

sociedade informacional evidencia, de acordo com (CASTELLS, 2003), que as 

tecnologias digitais são ferramentas essenciais para o acesso à informação, 

colocou-se em discussão a necessidade de consolidação da cultura digital entre os 

professores que estão em sala de aula. Essa necessidade está baseada na 

premissa de que os alunos estão incluídos digitalmente, usam as ferramentas 

digitais disponíveis para buscar as informações necessárias e rejeitam as 

estratégias pedagógicas tradicionais, especialmente as que ainda enfatizam a 

memorização e a repetição. 

O confronto entre perspectivas distintas sobre o acesso e uso da informação 

vai muito além de um simples confronto de gerações (analógica e digital). É 

importante refletir sobre a capacidade do professor para construir e consolidar uma 

cultura digital efetiva. É necessário que essa cultura digital produza inovação 

pedagógica com o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TIC), 

em sala de aula, e extrapolando os muros da escola, efetivando-se também na rede 

virtual. 

Carvalho e Alves (2015) afirmam que, 

 
 […] os últimos dez anos, alguns professores da Educação Básica vêm se 
destacando nas redes por meio de seus espaços virtuais, que apresentam 
as práticas inovadoras realizadas em sala de aula. Os temas e ambientes 
são variados, mas esses professores (conhecidos como professores 
blogueiros, ativistas digitais, conectados etc.) utilizam a interlocução como 
sua principal estratégia de inovação. (CARVALHO; ALVES, 2015, p. 496). 

 

As autoras citadas, referem-se ao grande uso de redes sociais, bem como por 

meio de blogs abertos aos comentários de colegas e alunos, participação em fóruns 

e listas de discussão, ainda Carvalho e Alves (2015) destacam que, 

 

[…] os obstáculos são socializados e o conhecimento é compartilhado. São 
professores de Matemática, Física, Biologia, Língua Portuguesa, Química, 
História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Educação Física que atuam de 
forma contínua e consistente no espaço virtual, como um lócus de 
sistematização e colaboração de sua prática em sala de aula. (CARVALHO; 
ALVES, 2015, p. 496). 

 

O modelo informatizado, que tem o ciberespaço como exemplo, é aquele 

onde a forma do rizoma (redes digitais) torna-se uma estrutura comunicativa de livre 

circulação de mensagens (LEMOS, 2010). Ainda segundo o autor, “a cibercultura é 
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digital, imediata, multimodal, rizomática e requer a transversalidade, a 

descentralização e a interatividade” (LEMOS, 2010, p. 71). A abordagem do uso das 

tecnologias - na formação do professor - não se restringe apenas ao uso de 

ferramentas para sua aprendizagem, mas pode proporcionar meios para que ele se 

aproprie delas para o desenvolvimento de novas práticas em sala de aula. Para Lévy 

(2003), as novas possibilidades de criação coletiva distribuída, aprendizagem 

cooperativa e colaboração em rede oferecida pelo ciberespaço, colocam em questão 

o funcionamento das instituições e a divisão do trabalho, tanto na empresa como 

nas escolas (LÉVY, 2003, p. 98). Assim, não basta fornecer o conhecimento 

específico dos artefatos tecnológicos, sendo necessário, também, pensar ainda 

durante o processo de formação, na maneira como todos os artefatos poderão ser 

apropriados e utilizados na sala de aula. 

 Mais importante do que o uso estrutural dessas ferramentas é sua concepção 

de colaboração e compartilhamento, elementos que ainda não estão internalizados 

na prática do professor. Para Bonilla (2005),  

 
[…] é preciso escapar do modelo inclusão/exclusão e pensar a inclusão 
digital como algo mais abrangente, o qual aquele que está incluído seja 
capaz de participar, questionar, produzir, decidir, transformar; seja parte 
integrante da dinâmica social em todas as suas instâncias. (BONILLA, 2005, 
p. 08). 

 

É preciso enfatizar que, em nossa pesquisa, escolhemos uma ferramenta de 

autoria porque, segundo Marczal (2012), permite que o professor possa fornecer 

dicas com textos, imagens, sons e vídeos. Tais dicas podem ser definidas 

juntamente com a elaboração das questões de cada exercício. Embora exista uma 

diversidade tecnológica de recursos à disposição, o nível de conhecimento exigido 

por parte do autor ainda é alto e trabalhoso. 

O processo de planejamento e construção de materiais didático-pedagógicos 

em formato digital envolve uma série de requisitos essenciais e, muitas vezes, acaba 

inviabilizando o seu desenvolvimento por parte do autor, fazendo com que muitos 

projetos acabem sendo descontinuados ou abandonados. Em algumas situações, a 

solução é o desenvolvimento e a utilização de uma ferramenta customizada, que 

atenda a uma determinada demanda em um domínio específico, como é o caso da 

FARMA, objeto deste trabalho. 
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1.4.2 Objetos de Aprendizagem 
 

Podemos compreender como sendo Objetos de Aprendizagem “qualquer 

recurso digital que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino” (WILEY, 2000, p. 

3). Pode-se criar OA de diversas formas, desde o mais simples como áudio, edição 

em Excel, ao mais avançado, desenvolvidos em softwares de última geração que 

nos permitem fazer simulações. Para Bettio e Martins (2002), 

 
Os Objetos de Aprendizagem utilizam-se de imagens, animações e applets, 
documentos VRML (realidade virtual), arquivos de texto ou hipertexto, 
dentre outros. Não há um limite de tamanho para um Objeto de 
Aprendizagem, porém existe o consenso de que ele deve ter um propósito 
educacional definido, um elemento que estimule a reflexão do estudante e 
que sua aplicação não se restrinja a um único contexto. (BETTIO; 
MARTINS, 2002, p. 05). 

 

Para os autores mencionados, o OA necessita contribuir para o conhecimento 

do aluno, independentemente de seu formato. Pois deve levar em conta todo 

processo educacional em sua criação, bem como na aplicação no âmbito escolar. 

Segundo Nascimento (2007), um objeto de aprendizagem é um recurso virtual que 

auxilie na aprendizagem de um conceito e, ao mesmo tempo, possa estimular na 

pessoa processos de criatividades e colaboração com o meio. Dessa forma, como 

afirma Moura (2015), um objeto virtual de aprendizagem pode tanto contemplar um 

único conceito, quanto englobar uma teoria. Ainda Moura (2015, p. 6) destaca que, 

“Pode, ainda, compor um percurso didático, envolvendo um conjunto de atividades, 

focalizando apenas determinado aspecto do conteúdo envolvido.” 

Um OA, de acordo com Kenski (2003), é tido como um fragmento que pode 

reutilizar suas informações, independente de mídia, pois é elaborado com objetivos 

pré-definidos com finalidades específicas. Para a autora, a reutilização é algo a se 

destacar nos OA, reutilizar é a habilidade de reaproveitar total, ou parcialmente, 

soluções anteriormente utilizadas. De acordo com Moura (2015), o conceito de 

reutilização de OA é oriundo da engenharia de software. Criam-se formas e padrões 

para indexar os OA, pois assim é possível a sua reutilização. Para Moura (2015), os 

OA são descritos seguindo padrões denominados metadados, termo utilizado para 

descrever características comuns entre diferentes documentos. De acordo com 

Tarouco e Dutra (2007, p. 83), “O metadado de um objeto educacional descreve 

características relevantes que são utilizadas para sua catalogação em repositórios 
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de objetos educacionais reusáveis que posteriormente podem ser recuperados por 

sistemas de busca.” 

Enquanto no campo educacional Willey (2000) destaca que os metadados 

são utilizados para descrever um OA (para afirmar o que autora defende), Moura 

(2015, p. 7) aponta algumas descrições, 

 

[…] bem como fornecer instruções que possam ser reutilizadas em diversos 
ambientes, que permitam a apresentação e a recuperação dentro das 
necessidades e contexto educacional onde esteja sendo abordado. A 
proposta da utilização de padrões, além de facilitar o compartilhamento e a 
troca de objetos, é também possibilitar o desenvolvimento de catálogos e 
invenções, enquanto consideram a diversidade de culturas e línguas em 
que os objetos de aprendizagem e seus metadados serão explorados. 

 

Para Nascimento (2007), as equipes de produção dos OAs devem, a todo 

momento, buscar aperfeiçoamentos através de produções ou pesquisas. 

 

As equipes de produção de objetos de aprendizagem, os professores que 
utilizam esses materiais, e os gestores de projetos como a Rede Interativa 
Virtual de Educação (Rived) precisam juntos enfrentar o desafio de explorar 
ao máximo a promessa das tecnologias do computador para melhorar a 
aprendizagem. Há muito para se aprender no que se refere ao uso dessa 
tecnologia, e a produção de objetos de aprendizagem nas equipes deve 
ocorrer paralelamente às pesquisas de aprendizagem. (NASCIMENTO, 
2007, p. 136). 

 

Nascimento (2007) aponta que o RIVED4 é um repositório de OA. Para Moura 

(2015, p. 07), “repositórios digitais são utilizados para armazenar conteúdos que 

possam ser pesquisados por meio de busca e acessados para reutilização”. 

Qualquer recurso digital com aplicação na educação pode ser incluso em um 

repositório educacional, desde que desenvolvido sob certos padrões que permitam a 

sua reutilização em vários contextos educacionais.  

Para possibilitar que os usuários encontrem os repositórios, de acordo com as 

suas necessidades, os OA precisam ser catalogados. Além disso, é desejável que 

sigam padrões que facilitem a sua utilização por diferentes sistemas. De acordo com 

Marczal e Direne (2012), os professores podem construir diversos softwares 

educacionais com os OA, a fim de compartilhar com o aluno, para que o mesmo 

possa fazer uso da ferramenta, pois, tendo a internet pode-se acessar de qualquer 

lugar, em qualquer aparelho: computador, tablets, celulares, etc. 

                                            
4
 Disponível em: <http://rived.mec.gov.br/>. Acesso em: 04 jun. 2018. 
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2 O CONSTRUCIONISMO E A FARMA 

 

Apresenta-se neste capítulo, o construcionismo defendido por Papert, bem 

como o mesmo autor defende o uso do computador como uma ferramenta para “se 

pensar”, haja vista que hoje em dia o computador não é mais um privilégio de 

poucos, e os recursos que ele disponibiliza são diversos. Nota-se a quantidade de 

pessoas que possuem computadores pessoais, smartphones ou tablets. Apresenta-

se também neste capítulo detalhes sobre a FARMA, que tem como fundamentação 

o trabalho de Marczal (2014), que se mostra como a ferramenta vem dar sua 

contribuição ao aprendiz. 

 

2.1 Papert e o Construcionismo 
 

Seymour Papert é um matemático sul-africano, criador da linguagem de 

programação Logo, chegou a trabalhar com Piaget durante cinco anos. É um 

defensor do uso do computador na educação, como uma ferramenta para “se 

pensar”. De acordo com Motta (2008), tal teoria vem a contribuir para sanar dúvidas 

e superar dificuldades dos aprendizes quanto aos conteúdos de matemática, bem 

como a geometria, conforme afirma Motta (2008), 

 

A teoria de Papert contribui para que sejam superadas as dificuldades das 
crianças no ensino de matemática, em especial de geometria, de maneira 
que o aluno é o sujeito ativo no processo de construção do conhecimento 
(MOTTA, 2008, p. 62). 

 

Utiliza-se a capacidade do sujeito para se pensar juntamente com a interação 

com o computador, para assim adquirir processos de construção e reconstrução de 

conhecimentos. Valente (1993) afirma que essa ideia de construção do 

conhecimento, com o uso do computador, chama-se construcionismo. Para Cardoso 

e Carbo (2017), a teoria construcionista assume que o conhecimento é construído e 

que, para o aluno construí-lo, devem ser criados espaços em que ele participe 

ativamente. Ainda, Cardoso e Carbo (2017) afirmam que o ideal do construcionismo 

é que o aluno aprenda um certo conteúdo com o mínimo de ensino, e o que irá 

proporcionar isto são esses ambientes de aprendizagem. 

De acordo com o construcionismo, há desenvolvimento na aprendizagem do 

aluno, quando há por sua parte desejo de se inteirar das atividades a ele propostas, 
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sendo tais atividades desafiadoras que o levem a pensar e refletir sobre as questões 

propostas. 

Como afirma Curci (2017), com o construcionismo, 

  

[…] o aluno desenvolve o seu conhecimento quando o ensejo de se dedicar 
a algo e a valorização do seu envolvimento são aproveitados, em conjunto 
com o sentimento de se sentir engajado na execução de um projeto e na 
socialização do mesmo com outras pessoas. (CURCI, 2017, p. 57). 

 

A principal ideia de Papert (1994) é observar como se dá a construção do 

conhecimento através de um monitor de computador, pois de fato há uma interação 

a ser investigada. Assim como afirma Motta (2008), 

 

A ideia de Papert, ao definir uma abordagem e outro nome para a 
construção do conhecimento em um ambiente de aprendizagem, mediado 
por um computador, deve-se ao fato de que diversos aspectos podem ser 
observados quando um aluno está diante de um monitor, utilizando uma 
linguagem de programação para construir algo de seu interesse. (MOTTA, 
2008, p. 63). 

 

O computador apenas é uma ferramenta de ensino, como afirma Curci (2017), 

ou seja, há necessidade de dizer ao computador o que se quer e, cabe ao professor, 

preparar um ambiente de aprendizagem. Pode-se observar que a teoria destaca que 

há construção de conhecimento e o ambiente proporcionado pelo software provoca 

no aprendiz mudanças de atitudes, ou seja, aprimoramento de conhecimentos, 

aquisição de novos saberes. 

De acordo com Santos et al. (2017), 

 
O computador, no construcionismo, é considerado uma ferramenta de 
trabalho na educação ao transformar o aluno em agente de seu 
conhecimento, o personagem principal. Essa abordagem trata o processo 
de ensino na forma de um problema e de sua compreensão; utiliza uma 
estratégia de solução proposta por um aluno, mediado por um profissional 
da educação e, no recurso pedagógico: um computador. Dessa forma, 
oferece a seus usuários a possibilidade de pensar, refletir, expandir e, o 
principal, implementar suas ideias. (SANTOS et al., 2017, p. 141). 

 

Para os autores acima, o computador é apenas uma ferramenta de apoio ao 

professor, o qual favorece um ambiente para que o aluno se sinta motivado a 

aprender. A figura 1 ilustra o processo de aprendizagem por meio das tecnologias 

digitais, baseado no construcionismo. 
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Figura 1 - Abordagem Construcionista. 

Fonte: Adaptada de Menezes (2013, p. 31). 

 

Pode-se observar na figura 1 que o agente de aprendizagem informa ao 

computador por meio de uma descrição o que deve ser executado. Logo após, há 

uma devolução dessa ação pelo computador, acontece nesse momento uma 

reflexão do resultado, por parte do aluno. Pois nessa fase que leva o aluno a pensar 

sobre o que foi proposto, cria-se estratégias, traça-se objetivos, e o leva a fazer todo 

o processo, até a conclusão do seu objetivo. 

Para Curci (2017), 

 
[…] o computador não é mais um instrumento que somente ensina como no 
Instrucionismo, mas uma ferramenta com que o sujeito pode construir ou 
aprimorar seu conhecimento de forma ativa, deixando a postura de mero 
espectador e assumindo um papel de protagonista de sua aprendizagem. 
Essa abordagem engloba dois processos de aquisição do conhecimento: 
um feito internamente por meio das experiências adquiridas pela interação 
com o meio em que é exposto, e outro externamente, a partir da construção 
de artefatos que podem ser compartilhados com os outros. (CURCI, 2017, 
p. 58). 

 

Nessa perspectiva, Papert (1985) destaca que o uso do computador no 

processo de ensino provoca ao aluno dois tipos de conhecimentos: matemático e 

matético. Para definir os tipos de conhecimentos supracitados, recorre-se ao 

desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem computacional, que Papert 
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denominou de SuperLogo5. Quanto ao conhecimento matemático, é a forma de que 

a geometria da tartaruga traz aos alunos uma forte aprendizagem sobre conceitos 

geométricos, tornando-os de fácil compreensão. Papert (1985) destaca ideias 

importantes: ângulos, repetição controlada, operador de mudança de estado, dentre 

outras. Quanto à segunda definição de conhecimento, definido como matético, Motta 

(2008, p. 63) afirma que “[…] esse modelo de conhecimento, a Geometria da 

Tartaruga pode ser aprendida, pois proporciona uma interação de estratégias 

matemáticas através da resolução de problemas. 

Para Motta (2008), tal teoria se baseia em buscar estratégias através de 

resoluções de problemas propostos pelo ambiente da geometria da Tartaruga. 

Ainda, Papert (1985) afirma que esse conhecimento corrobora para desenvolver 

estratégia matética: para aprender algo, primeiramente faça com que isto tenha 

algum sentido para você. Dessa forma, pode-se afirmar que o construcionismo, além 

de uma teoria de aprendizagem, é uma estratégia de ensino.  

 

2.2 Conhecendo a FARMA 
 

A Ferramenta de Autoria para a Remediação de erros com Mobilidade na 

Aprendizagem, chamada FARMA, possibilita a criação de OA. Segundo Marczal e 

Direne (2012), a abordagem utilizada tem como fundamentação as múltiplas 

representações externas da geometria fractal proposta por Sharples (2002); a partir 

dela, pode-se extrair diversos conceitos matemáticos a serem explorados por meio 

das interações com OA. De acordo com os autores, um OA construído com a 

FARMA pode ser composto de diversas introduções, bem como diversos exercícios. 

De acordo com Marczal e Direne (2012), uma das importantes características 

da ferramenta é o seu mecanismo de retroação de erros, pois permite ao professor 

acompanhar a interação do aluno com a ferramenta e, a qualquer momento, 

retroagir alguma resposta, ao ver que o aluno não está atingindo o progresso, seja 

por falta de conhecimento, ou alguma dificuldade em algum conceito. Os autores 

defendem a possibilidade do próprio aluno, através das retroações do professor, 

tornar-se sujeito e aprender significativamente, pois são dadas dicas para que ele 

possa conseguir atingir o seu progresso na interação com o OA. Tornando-se o 

                                            
5
 Também denominado de Geometria da Tartaruga. 
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sujeito do próprio conhecimento, teremos uma avaliação formativa do aluno, pois 

transforma-se numa modalidade concreta na construção do conhecimento. 

Nessa perspectiva, a ferramenta possibilita que o aluno possa ver seu erro 

através do mecanismo de retroação, pois o professor entra na linha do tempo do 

discente, onde se encontram as atividades realizadas, podendo se comunicar com 

os mesmos e, juntos, corrigirem o erro. Como pode ser observado na figura 2, 

apresenta-se a arquitetura funcionalista da ferramenta. Ela tem três principais 

módulos: autoria, interação e acompanhamento. Sua aplicação se dá por meio do 

uso da internet, seja acessado pelos telefones móveis ou pelos computadores.  

 

 

Figura 2 – Arquitetura Funcionalista da FARMA. 
Fonte: (MARCZAL, 2014, p. 70). 

 

Marczal e Direne (2012) destacam que esse arcabouço oferece todos os 

dados para a construção de OAs na ferramenta, desde a criação até a retroação de 

erros. De acordo com a figura 2, na autoria, destaca-se a elaboração de OA por 

parte do professor, pois o mesmo cria as introduções, como também, os enunciados 

das questões e, mais a frente, faz as remediações. Para Marczal (2014), a autoria 
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está dividida em um construtor de introduções (parte teórica) e um construtor para 

exercícios (parte prática). O autor reforça: 

 
[…] O módulo de autoria fornece todo arcabouço necessário para a 
construção de objetos de aprendizagem matemáticos. Ele permite a 
elaboração da parte teórica de um OA, chamada de introduções, e também 
da parte prática, que são os exercícios e tem o objetivo de aprofundar os 
conceitos vistos na parte teórica e proporcionar outras oportunidades de 
aprendizado. (MARCZAL, 2014, p. 69). 

 

Quanto à interação, é exclusiva para o aprendiz, pois é ele quem deve 

interagir com o OA proposto, para Marczal (2014) é a interação entre o aprendiz e o 

OA que gera aprendizagem. Ainda de acordo com Marczal (2014), o OA é 

 
[…] composto por uma sequência de páginas, sendo que existem dois tipos 
de páginas, as introduções e o exercícios. Para a navegação, a ferramenta 
disponibiliza automaticamente um paginador. O paginador é definido pela 
ordem das páginas durante a autoria. (MARCZAL, 2014, p. 71). 

 

 Quanto ao acompanhamento, Marczal (2014) considera a parte mais 

importante da FARMA, pois, como afirma o autor, 

 
[…] é por meio dele que o professor pode realizar uma avaliação formativa, 
e não apenas somativa, do aprendizado de um indivíduo. Adicionalmente, 
esta avaliação formativa pode ser realizada a longo ou a curto prazo. 
(MARCZAL, 2014, p. 71). 

 

Marczal (2014) ressalta que ao fornecer mecanismos para que os alunos 

consigam realizar as atividades, o professor cria uma forma de avaliação com os 

erros cometidos por eles, pois fornece meios aos aprendizes, para que os mesmos 

aprendam com seus próprios erros. Marczal (2014) defende que o principal recurso 

da FARMA é o mecanismo para retroagir os erros, pois  

 
[…] é por meio dele, que o professor-autor pode acessar o contexto exato 
da ocorrência do erro do aprendiz, podendo aquele até mesmo tentar 
refazer algumas etapas do exercício para um melhor entendimento da 
causa do erro. (MARCZAL, 2014, p. 71).  

 

Moura (2015) ressalta que na retroação de erros,  

 
[…] a qualquer momento, tanto o professor como o aluno podem restaurar a 
sessão exata do momento em que o erro ocorreu e, com isso, explorá-lo em 
mais detalhes. Esse mesmo mecanismo de retroação permite também que 
o exercício seja refeito, dando assim a oportunidade não só do aprendiz 
rever seu erro, como também de tentar refazer o exercício. (MOURA, 2015, 
p. 20). 
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Com isso, a FARMA vem incentivar um aprendizado colaborativo, pois 

proporciona ferramentas de troca remota de mensagens para a discussão entre 

professor e aprendiz.   

Para Moura (2015), 

 
A inserção das tecnologias no ambiente educacional e sua importância no 
cotidiano das pessoas vêm ao encontro da necessidade de buscar 
ferramentas que apoiem e dinamizem as metodologias do processo de 
ensino e aprendizagem. (MOURA, 2015, p. 21). 

 

Para a autora supracitada, tais modificações no meio tecnológico podem e 

vêm a contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, pois como ressalta, 

esse ambiente informatizado já faz parte do cotidiano do aluno. Ainda nesse sentido, 

de acordo com Moura (2015), a FARMA torna-se uma ferramenta importante no 

processo de aprendizagem. A ferramenta não classifica o usuário apenas em 

Aprendiz ou Professor, pois possibilita que ambos tenham o acesso, de acordo com 

o cadastro feito previamente e, a partir do momento que é realizado o cadastro, 

pode-se utilizar a ferramenta como autor ou como aprendiz. É possível observar na 

figura 3 (tela inicial) o Menu e na opção Turmas consta: 

 Criadas por mim: Quando se é o professor, neste campo, o mesmo 

consegue gerenciar as turmas por ele cadastrado.  

 Que estou matriculado: Parte destinada aos aprendizes que estão 

cadastrados em uma ou mais turmas. 
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Figura 3 – Tela Inicial da FARMA. 

Fonte: http://farma.educacional.mat.br. Acesso em: 26 jun. 2017. 

 

A FARMA possibilita a criação e compartilhamento de objetos de 

aprendizagem e, estes, por sua vez, podem ser compartilhados na ferramenta e são 

reutilizáveis. Moura (2015) destaca a facilidade de criação de um OA, pois as 

ferramentas para a construção são bem fáceis de serem compreendias e bem 

similares às que se utiliza no Word. Com a FARMA, pode-se construir OA com 

diversas instruções e exercícios através de recursos como: imagens, áudio e vídeo. 

Moura (2015) destaca que em “[…] relação aos aspectos de mobilidade 

tecnológico-educacional da FARMA pode ser acessada em qualquer hora e lugar e 

em qualquer dispositivo que tenha conexão com a Internet. (MOURA, 2015, p. 22). 

De acordo com a autora, isso propicia a prática da educação, que pode ocorrer em 

muitos lugares e, mediante às diversas formas, vem possibilitar ao usuário interagir 

ou criar informações mediadas por um dispositivo móvel que tenha conexão com a 

Internet. Para Moura (2015), essa característica presente na ferramenta auxilia a 

função social da escola, que consiste em dar acesso para que o estudante construa 

seu aprendizado e, consequentemente, esteja relacionada à participação social do 

aprendiz. A autora afirma: 
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O uso das tecnologias é uma prática social e envolve acesso a artefatos 
físicos, conteúdos, habilidades e apoio social. A possibilidade de produzir 
conhecimento permite que o aluno deixe de ser apenas consumidor, o que 
implica em relações de conhecimento e autonomia. (MOURA, 2015, p. 22). 

 

Com a utilização da FARMA, o aluno terá a oportunidade de aprimorar suas 

capacidades cognitivas e interagir melhor com o ambiente de aprendizagem, pois 

além de retroagir ao erro e acerto, ele também pode explorar a ferramenta e 

desenvolver objetos de aprendizagem. Uma vez que a FARMA é utilizada de forma 

correta, ela passa a ser fundamental para os alunos, pois vem a proporcionar, tanto 

ao aluno como o professor, um ambiente de interatividade, para que juntos possam 

realizar as atividades propostas. 

 Marczal (2012) aponta a necessidade de se ter em mente que, mesmo 

quando determinada atividade é planejada, pode ocorrer por parte de alguns alunos 

um certo receio em participar, porém, aos poucos o professor deve mostrar a 

potencialidade da ferramenta. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

  

Este capítulo aborda sobre um estudo a respeito do ensino de geometria com 

o uso da FARMA feito com alunos do nono ano do ensino Fundamental de uma 

escola Pública do Estado de São Paulo. A utilização da FARMA é abordada a partir 

da proposta de criação de OA, e aplicada aos alunos. Neste capítulo, são 

apresentados os aspectos metodológicos que norteiam a pesquisa, assim como a 

descrição do estudo realizado. 

3.1 Aspectos Metodológicos 
 

Para que possamos responder à questão levantada por esta dissertação 

(Como a FARMA contribui no desenvolvimento de conceitos geométricos básicos, 

no nono ano da Educação Básica?), há a necessidade de identificar os percursos 

que seguiremos no decorrer da pesquisa. 

A investigação valeu-se da descrição de informações coletadas, a partir das 

análises das respostas dadas pelos alunos, antes e depois da interação com os OA. 

Tais dados foram analisados mediante o estabelecimento de avanços teóricos 

ocorridos, procurando, desta maneira, buscar uma compreensão mais aprofundada 

desses elementos, identificando unidades de significado para, então, organizá-las 

em categorias emergentes. Para Fiorentini e Lorenzato (2006), tanto as unidades de 

significado quanto as categorias emergentes são obtidas mediante um processo 

interpretativo, diretamente do material de campo. Moreira et. al. (2005) destaca que 

nas unidades de significado o pesquisador deverá voltar sua atenção no 

entendimento do discurso dos sujeitos, que pode ser obtido através da aplicação de 

questões geradoras a respeito do fenômeno que se estuda. O autor aponta que tais 

questões podem estar, 

 
[…] na forma de questionários impressos, de perguntas a serem 
respondidas utilizando-se gravadores, ou outra forma. A importância está na 
construção da pergunta geradora. Esta não pode ser na direção de 
respostas monossilábicas, o que impediria os sujeitos de emitir seus 
pensamentos com detalhes. (MOREIRA et. al., 2005, p. 110). 

 

Moreira (2005) ainda destaca que a pergunta deve ser feita após a explicação 

da pesquisa, dando aos sujeitos o tempo necessário para organizarem o 

pensamento antes da resposta. Ainda segundo o autor citado, o pesquisador, de 
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posse do relato dos sujeitos, deve preocupar-se com dois pontos principais: não 

perder de vista o sentido geral do discurso do pesquisado e selecionar as unidades 

mais significativas dos discursos dos sujeitos. 

Moreira et. al. (2005) afirmam que 

 
Aqui é fundamental para o pesquisador identificar os componentes dos 
enunciados avaliativos, ou seja, os objetos de atitude (pessoas, grupos, 
idéias, coisas, acontecimentos), os termos avaliativos com significado 
comum (termos que qualificam os objetos de atitude) e os conectores 
verbais que ligam no enunciado os objetos de atitude e os termos de 
qualificação. (MOREIRA et. al., 2005, p. 111). 

 

Após montado o quadro contendo as ideias dos sujeitos, bem como com a 

categorização das unidades de significado, Moreira et. al. (2005) apontam que  

 
Com o quadro geral das idéias de cada sujeito montado e caracterizado 
pela identificação das unidades de significado, bem como as convergências 
e divergências, o pesquisador passa a fazer a análise interpretativa do 
fenômeno, buscando compreendê-lo em sua essência, esta entendida como 
possibilidade de se manifestar após o desvelamento das ideologias que 
permeiam os discursos dos sujeitos. (MOREIRA et. al., 2005, p.111). 

 

Moraes (2003, p. 195) afirma que unidades de análise são sempre definidas 

em função de um sentido pertinente aos propósitos da pesquisa, pois 

 

Podem ser definidas em função de critérios pragmáticos ou semânticos. 
Num outro sentido, sua definição pode partir tanto de categorias definidas a 
priori, como de categorias emergentes. Quando se conhecem de antemão 
os grandes temas da análise, as categorias a priori, basta separar as 
unidades de acordo com esses temas ou categorias.  

 

Ainda, Moraes (2003) destaca que uma pesquisa também pode pretender 

construir as categorias, a partir da análise. Sendo assim, as unidades de análise são 

construídas com base nos conhecimentos do pesquisador, sempre em conformidade 

com os objetivos da pesquisa. Uma vez concretizada a impregnação nos materiais 

da análise, com intensa desorganização e desconstrução, as categorias emergem 

resultantes deste movimento de compreensão do que está sendo significado pelo 

pesquisador. 

Moraes e Galiazzi (2006, p. 125) apontam que 

 
[…] as categorias emergem resultantes deste movimento de compreensão 
do que está sendo significado pelo pesquisador. Tal fato não significa, 
contudo, que este processo seja automático e ágil. Fui e voltei diversas 
vezes, reposicionando os fragmentos, sempre na tentativa de evitar o 
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equívoco na adequação dos mesmos às categorias. É processo recursivo e 
recorrente exigindo intensa participação: a possibilidade de compactar 
ideias fragmentadas, oportunizando às mesmas o surgimento de um novo 
sentido, um novo significado. 

 

Segundo os autores citados, cada categoria representa um conceito dentro de 

uma rede de conceitos que pretende expressar novas compreensões, “As categorias 

representam os nós de uma rede. O pesquisador ao tecer sua rede precisa 

preocupar-se especialmente com os nós, ou seja, os núcleos ou centros das 

categorias (MORAES; GALIAZZI, 2006, p. 125). Morin (2003, p. 106) salienta que 

“As fronteiras são sempre vagas. Os conceitos não se definem nunca por suas 

fronteiras, mas a partir de seu núcleo”. Portanto, esse processo de categorização 

deve investir na definição e explicitação do núcleo das categorias emergentes, 

deixando que se estabeleçam entrelaçamentos na superposição das fronteiras, 

garantindo-se desta forma a constituição de um todo integrado. 

Moraes e Galiazzi (2006) destacam que superação da fragmentação na 

análise textual discursiva implica não pretender estabelecer limites precisos entre as 

categorias. Já para Braga e Dorneles (2011), a categorização está associada à ideia 

de classificar ou de seriar por meio do agrupamento de elementos, de ideias ou de 

expressões que explicitem características comuns referentes a um determinado 

conceito. 

A pesquisa foi desenvolvida com trinta e três alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública, no interior do estado de São Paulo. Essa 

escolha foi motivada pela necessidade de se verificar se o uso da FARMA, através 

da interação com os Objetos de Aprendizagem, contribui para uma melhor 

compreensão de conceitos geométricos. 

Para Ludke e André (1986), “[…] em educação as coisas acontecem de 

maneira inextricável que fica difícil isolar as variáveis envolvidas e mais ainda 

apontar claramente quais são as responsáveis por determinado efeito” (LUDKE; 

ANDRE, 1986, p. 03). Segundo os autores, a grande dificuldade em pesquisas 

educacionais consiste na análise da essência dos objetos envolvidos, pois há uma 

realidade e um contexto social por trás de cada indivíduo. Sendo assim, optou-se em 

utilizar nesta dissertação uma pesquisa qualitativa, pois não há a necessidade em 

quantificar os resultados, mas, encontrar e investigar as possíveis contribuições da 
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utilização da FARMA na aprendizagem de conceitos geométricos, por parte dos 

alunos do nono ano do Ensino Fundamental.  

Para Lima (2014), 

 
A abordagem qualitativa, diferente, mas não opositora da abordagem 
quantitativa, se propõe a compreender a realidade humana vivida 
socialmente, valorizando aspectos subjetivos e compreendendo as coisas 
como inseparáveis das práticas e das linguagens. (LIMA, 2014, p. 65). 

 

De acordo com Lima (2014), nas pesquisas qualitativas não quantificamos os 

dados, ou seja, não há uma redução dos sujeitos às variáveis, mas sim, observamos 

o contexto natural de cada um. Para Motta (2012), pesquisadores ao reduzirem 

pessoas a dados estatísticos perdem de vista a natureza subjetiva do 

comportamento humano. Existe uma maneira de conhecer melhor os seres 

humanos e entender como ocorre a evolução das definições de mundo desses 

sujeitos, com o uso de dados descritivos de registros e anotações pessoais, de falas 

de pessoas e de comportamentos durante uma observação.  

A fim de justificar o caráter qualitativo desta dissertação, Bogdan e Biklen 

(1994) assinalam características básicas que configuram a pesquisa qualitativa: 

I. Envolve o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a 

situação que está sendo estudada, através da investigação intensiva de 

campo. Existe a compreensão de que os fenômenos são influenciados pelos 

seus contextos, sendo, dessa forma, essencial compreender as 

circunstâncias particulares em que um determinado objeto se insere; 

II. Os dados coletados são predominantemente descritivos; 

III. Preocupa-se mais com o processo do que com o produto. O pesquisador se 

interessa em investigar determinado problema, verificando como ele se 

manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas;  

IV. Existe a valorização do “significado” que as pessoas dão às coisas e à vida, 

dando voz aos atores sociais, na tentativa de compreender suas perspectivas. 

 

Para ratificar o que fora escrito acima, Lima (2014) aponta que outro aspecto 

da abordagem qualitativa é o fato do reconhecimento da subjetividade como objeto 

de investigação. Ainda de acordo com Galeffi (2009), há na natureza da pesquisa 

qualitativa uma implicação com a subjetividade em si mesma e uma conjugação de 

forças, que é contrária à separação existente em uma racionalidade redutora, ou 
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seja, o autor compreende os sentidos, a sensibilidade, a volição, o juízo e a 

cognição como espécies de camadas constituidoras da intencionalidade da 

consciência. 

 

3.2 Os instrumentos de pesquisa 

Os dados utilizados na pesquisa foram obtidos por meio de diferentes 

procedimentos metodológicos, entre os quais: observações, anotações, 

questionários e atividades. 

3.2.1 Observações  
 

Nesta primeira parte do trabalho, teve-se como principal fonte de coleta de 

dados a observação da interação dos alunos com o computador. Tais observações 

foram de extrema importância, pois ficou mais clara a compreensão da construção 

das atividades pelos alunos. Esse método é muito valioso, pois de acordo com 

Ludke e André (1986), a observação é um lugar privilegiado nas novas abordagens 

de pesquisa em âmbito educacional. Segundo as autoras, se juntarmos a 

observação com os demais métodos de coleta acarretará em um contato estreito 

entre o pesquisador e o que está sendo pesquisado. 

Para Bogdan e Biklen (1994), há dois tipos de observação: a observação 

completa, em que o pesquisador não intervém na prática e se dedica somente nas 

anotações dos dados, e a observação participante, na qual o pesquisador está no 

centro de sua pesquisa, interagindo com os envolvidos. A observação que foi feita 

nesta pesquisa se refere a esse último tipo apresentado, em todas as aulas o 

pesquisador esteve orientando e analisando os principais dados relevantes da 

pesquisa. 

 

3.2.2 Anotações 
 

Em conjunto com a observação participante fora feito anotações para melhor 

ampliar o conjunto de dados da pesquisa. Para Ludke e André (1986), como o 

pesquisador era um participante presente em toda aplicação, antes das aulas era 

feito um planejamento do que pretendia com a mesma, bem como foram feitas 

anotações em todas as aulas. 
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Não será nada fácil para o pesquisador encontrar um momento propício 
para fazer suas anotações, que não seja muito distante dos eventos 
observados, para não haver esquecimento, nem provoque dúvidas nos 
participantes sobre o seu verdadeiro papel. (LUDKE; ANDRE, 1986, p. 32). 

 

O modelo de formulário utilizado, tanto para um breve planejamento, bem 

como anotações está contido no Apêndice O. Um exemplo de utilização deste 

formulário pode ser observado no quadro 1, abaixo, no qual estão reproduzidos um 

planejamento e uma anotação do professor pesquisador, realizada em aula, na data 

de 02 de junho de 2017. 

Data: 02/06/2017 

Turma 9º Ano 

Carga Horária 2h/aula 

Pontuação da 

Atividade 

0,5 ponto (Conforme combinado com o professor 

titular da turma) 

software FARMA 

Atividades 

Desenvolvidas  

 Comentário sobre os erros no OA anterior 

 Aplicação do Questionário Inicial  

 Aplicação do OA (Perímetro e área) 

 Aplicação do Questionário Final  

 

 

Planejamento da 

Aula 

Antes de conduzir os alunos para a Sala de 

Informática, serão feitos comentários sobre os erros mais 

cometidos no OA aplicado na aula anterior. Após os 

alunos serão conduzidos para a Sala de Informática, 

onde será aplicado o Questionário Inicial (Apêndice I), a 

fim de se analisar como está o conhecimento sobre 

figuras planas. Logo após 10 minutos da aplicação do 

Questionário Inicial, os alunos poderão interagir com os 

OAs, os quais terão 30 minutos para cumprirem as 

atividades. As respostas dos alunos serão armazenadas 

no Ambiente e o professor pesquisador poderá enviar 

comentários via FARMA, na próxima terça-feira (06/06), 

caso haja erro, para que o aluno possa corrigir 

posteriormente. Feitas as aplicações, será entregue um 
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novo questionário (Apêndice J), no qual poderá ser 

observado se houve alguma aprendizagem sobre o 

conteúdo abordado no OA. 

Atividades 

 Comentário sobre o OA anterior; 

 Questionário Inicial; 

 Manipulação do OA; 

 Questionário Final. 

Comentários sobre 

pós atividades 

 Alunos participativos; 

 Um pouco de conversa durante a interação; 

 Alunos usam muito a internet para algumas 

perguntas propostas na FARMA. 

Quadro 1 – Registro de aula. 

 

3.2.3 Questionários 
  

Optamos nesta pesquisa em utilizar questionários mistos, ou seja, com 

perguntas abertas e fechadas, que se encontram nos apêndices descritos no quadro 

2, os quais denominamos:  

 Questionário Inicial: Aplicados antes da interação com a FARMA. 

 Questionário Final: Aplicados após interação com a FARMA. 

 

 

Etapas da 
Pesquisa 

Questionário Data Apêndice 

Primeira 
Etapa 

Identificação dos alunos investigados 04/05/2017 
 

A 

Identificação do Professor B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda 
Etapa 

QUESTIONÁRIO INICIAL 
OA - ELEMENTOS BÁSICOS DA 
GEOMETRIA 12/05/2017 

 

C 

QUESTIONÁRIO FINAL 
OA - ELEMENTOS BÁSICOS DA 
GEOMETRIA 

D 

QUESTIONÁRIO INICIAL 
OA – FORMAS GEOMÉTRICAS I. 19/05/2017 

 

E 

QUESTIONÁRIO FINAL 
OA – FORMAS GEOMÉTRICAS I 

F 

QUESTIONÁRIO INICIAL 
OA – FORMAS GEOMÉTRICAS II. 

26/05/2017 

G 

QUESTIONÁRIO FINAL 
OA – FORMAS GEOMÉTRICAS II 

H 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

OA - Perímetro e área. 
02/06/2017 

 

I 

QUESTIONÁRIO FINAL J 
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OA - Perímetro e área. 
QUESTIONÁRIO INICIAL 

OA - Ângulos e Posição da reta. 09/06/2017 
 

K 

QUESTIONÁRIO FINAL 

OA - Ângulos e Posição da reta. 
L 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

OA - Polígonos  
23/06/2017 

M 

QUESTIONÁRIO FINAL 

OA - Polígonos  
N 

 
Terceira 

Etapa 

Questionário Pós-pesquisa para os 
alunos 06/07/2017 

 

O 

Questionário pós-pesquisa para os 
professores 

P 

Quadro 2 – Questionários utilizados na pesquisa. 

 

A primeira etapa constitui-se na aplicação de questionários pré-pesquisa aos 

alunos, contendo questões abertas e fechadas, de modo a saber o perfil de cada um 

(ver Apêndice A). Aproveitando-se da oportunidade, foi aplicado ao professor titular 

da sala um questionário (ver Apêndice B), com a finalidade de se obter o perfil do 

professor e, também, saber quais conteúdos de geometria ele considerava 

importante para um aluno de 9º ano saber, tendo por base conteúdos já vistos desde 

o 6º ano da Educação Básica. A segunda etapa destinou-se à aplicação da pesquisa 

em si, pois foi apresentada aos alunos a FARMA, bem como suas potencialidades. 

Antes da interação com os objetos de aprendizagem na ferramenta, os alunos foram 

submetidos aos questionários iniciais (ver quadro 2), com a intenção de obterem 

informações do que já sabiam a respeito dos conteúdos a serem abordados pelo 

OA, em seguida eram submetidos às interações com a ferramenta, nessa parte 

foram, cuidadosamente, acompanhados pelo professor pesquisador.  

Logo em seguida, os mesmos alunos eram submetidos a um questionário 

final (ver quadro 2), a fim de procurar ressignificações de conteúdos com a ajuda da 

FARMA. Este processo foi feito em todas as aulas, nas quais aplicava-se os OA. 

Cabe ressaltar que todas as aulas tiveram três fases distintas: 

I. Inicialmente, o pesquisador aplica um questionário inicial a todos os 

alunos; 

II. Em seguida, os alunos interagiam com os OAs resolvendo as 

atividades propostas pela FARMA; 

III. Para finalizar, os alunos respondem um questionário final. 
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3.2.4 Atividades 
 

As atividades realizadas pelos alunos foram preparadas com antecedência 

pelo professor pesquisador, tendo como base os conteúdos apontados pelo 

professor titular da sala, através da resposta da questão de número quatro, do 

Apêndice B. As atividades ocorreram entre os meses de maio e julho de 2017. Como 

o ambiente da FARMA é propício para a criação dos OAs, o professor pesquisador 

elaborou com antecedência os objetos de aprendizagens, os quais foram analisados 

pelo seu orientador de mestrado. Autorizados, foram submetidos aos sujeitos da 

pesquisa. Cabe ressaltar que os conteúdos das introduções, bem como das 

questões, foram adaptados de Dolce e Pompeo (2013) e Brancalhão et. al. (2015). 

Ao analisar o material, percebem-se inúmeras imagens, pois estas foram 

autorizadas conforme o Anexo I, para que se utilizasse neste material. 

Na aula 1 referente ao OA – Elementos Básicos da Geometria, são abordados 

conceitos primitivos da Geometria, como também, definições e algumas 

propriedades. Esta atividade é muito importante, pois se procura conceitos que os 

alunos trazem consigo antes de terem o contato com definições científicas. Segundo 

CARNEIRO (2005), esses elementos são essenciais ao desenvolvimento geométrico 

e, também, a disposição do aluno para encontrar padrões geométricos e o incentivo 

por parte do professor na investigação de propriedades e relações geométricas. 

A figura 04 apresenta a interface inicial do OA – Elementos Básicos da 

Geometria, que chamamos de introdução, na legenda há um link6 que dá acesso à 

página online. 

                                            
6
 Para ter acesso ao link, deve-se registrar-se na FARMA; ao clicar você será redirecionado para 

<http://farma.educacional.mat.br/users/sign-in>, acesse registrar-se e preencha os dados que se pede. Mais 

adiante comentaremos mais sobre as funções. 
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Figura 4 - Introdução do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 
Fonte: FARMA (Acesso: http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b). 

 

Nesta interface, os alunos têm contato com algumas definições sobre 

geometria, bem como um vídeo musical (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=XuJpwCFL1xA), com algumas definições 

animadas. Na figura 5, tem-se a segunda interface do OA na FARMA, em que há 

algumas definições informais sobre Ponto, Reta e Plano. Esta etapa na FARMA 

também é chamada de introdução.  

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b
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Figura 5 – Introdução 2 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 
Fonte: FARMA (Disponível em: 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/2).  

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/2
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Algumas definições dos demais conceitos são dados na figura 6, que também 

chamamos de introdução, simplesmente por trazer conceitos prévios antes de 

exercícios.  

Figura 6 – Introdução 3 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 
Fonte: FARMA (Disponível em: 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/3).  

 

Na figura 7, apresentamos a quarta interface que foi aplicada aos alunos, pois 

nelas foram explorados conceitos de segmentos de reta. 

 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/3
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Figura 7 – Introdução 4 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 
Fonte: FARMA (Disponível em: 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/4).  

 

Após as introduções, as seções eram de atividades relacionadas ao OA. A 

figura 8 nos mostra a atividade 1, em que estava diretamente ligada aos conceitos 

de ponto, reta e plano. 

 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/4
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Figura 8 – Exercício 1 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 
Fonte: FARMA (Disponível em: 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/5). 

 

No que se diz respeito à atividade 2, abordavam-se os conceitos vistos de 

segmentos de retas, bem como havia atividades que se referiam aos conceitos de 

plano, como mostra a figura 9: 

 

 

Figura 9 – Exercício 2 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 
Fonte: FARMA ( Disponível em: 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/6). 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/5
http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/6
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Enquanto isso, as atividades de número 3 (como estão demonstradas na 

figura 10) versam sobre conteúdos de segmentos colineares, buscando as 

concepções dos alunos, vistas na FARMA. 

 

 

Figura 10 – Exercício 3 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 
Fonte: FARMA (Disponível em: 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/7). 

 

Após as introduções e as atividades, há uma página para os exercícios que 

chamamos de “Demonstre seus conhecimentos”, parte dedicada a uma pequena 

revisão. Ver figura 11: 
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Figura 11 – Exercício 4 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 
Fonte: FARMA (Disponível em: 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/8). 

 

Ao desenvolver as atividades, os alunos podiam ver seu progresso em forma 

de porcentagem, igualmente, o professor tem a possibilidade pela ferramenta de ver 

simultaneamente cada progresso. Veja na figura 12: 

 

 

Figura 12 – Progresso de um aluno no OA “Elementos Básicos de Geometria”. 
Fonte: FARMA. 
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Para cada aprendiz, conforme a figura 13, tínhamos uma análise da sua linha 

do tempo, ou seja, é possível ver o momento exato do erro do aluno na interação.   

 

 

 Figura 13 – Linha do tempo de um aluno no OA “Elementos Básicos de Geometria”. 
Fonte: FARMA. 

 

De acordo com a figura 13, há o momento exato de cada atividade do aluno 

no OA. Cabe ressaltar que na interação com o software, houve momentos em que o 

pesquisador precisou intervir, solicitar que os alunos não conversassem e que cada 

um ficasse atento ao seu computador, principalmente em laboratórios que a 

disposição das máquinas fica lado a lado.  

Logo após a interação com o OA “Elementos Básicos da Geometria” na 

FARMA, foi aplicado um questionário final, o qual chamamos de pós-interação 

(Apêndice D). Assim como o questionário inicial, este questionário final foi elaborado 
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pelo professor pesquisador. Com praticamente os mesmos conteúdos realizados 

antes da interação, porém com perguntas diferentes. A atividade contou com três 

questões sobre ponto, reta e plano, conforme apresentados no OA. Foram utilizados 

15 minutos para responder ao questionário, aplicado em papel e respondido a 

caneta sem interações entre alunos. O resultado da pós-interação com a FARMA 

(questionários aplicados depois da interação com o OA) foi inserido em uma tabela, 

o qual será explorado com mais detalhes no capítulo de “Análise e Discussões dos 

dados da pesquisa”.  

Apresentamos na seção a seguir uma breve descrição das aulas realizadas 

com os demais objetos de aprendizagem. Para obter detalhes, acesso os links que 

se encontram no rodapé.  

 

3.3 As aulas 
 

No OA – Formas Geométricas I7, na aula 2, os alunos fizeram observações 

em objetos que os cercavam, associando-os às figuras geométricas planas, 

percebendo a presença da matemática no nosso mundo, capacitando-os a 

reconhecer diferentes formas e tamanhos. Essa atividade caracterizou-se pela 

diversidade de formas geométricas apresentadas aos discentes. Desse modo, pôde-

se analisar, a partir da interação, as associações dos exercícios propostos no OA 

com os conteúdos apresentados pela FARMA. Um fator importante na observação 

foi a possibilidade que o aprendiz teve em explorar seus conceitos geométricos de 

forma livre e independente do professor.  

Pelo OA – Formas Geométricas II8, demos continuidade aos conteúdos 

abordados no OA – Formas Geométricas I, mostrando que a geometria está 

presente no meio ambiente e permite interpretar, descrever e representar de forma 

organizada o espaço em que vivemos. As atividades abordadas no OA favoreceram 

o desenvolvimento das habilidades de visualização e percepção espacial, as quais 

envolvem as ações de observar, perceber, comparar, classificar, analisar, deduzir, 

criar, representar e otimizar. 

                                            
7
 Disponível em: <http://farma.educacional.mat.br/published/los/591a70d623c024d662000001>. 

8
 Disponível em: <http://farma.educacional.mat.br/published/los/5924790123c024d8cc000001>. 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/591a70d623c024d662000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/5924790123c024d8cc000001
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Pelo OA - Perímetro de Figuras Geométricas Planas9, abordamos atividades 

de modo que o aprendiz venha a relacionar as figuras geométricas com o cotidiano 

dele, a fim de aplicar o cálculo do perímetro. Buscamos com os exercícios na 

FARMA aproximar o aluno da realidade matemática à sua volta. 

 Posteriormente, na 5ª aula aplicamos o OA - Ângulos10 e procurou-se mostrar 

aos aprendizes o quanto é necessário o ensino de ângulos para que possam 

compreender e relacionar com as diversas situações cotidianas e problemas, como 

também, compreender a ideia de medida de um ângulo (grau) sabendo operar com 

medidas de ângulos e usar instrumentos geométricos para construir e medi-los. 

Na 6ª aula, apresentamos o OA - Polígonos,11 com esse OA pretendeu-se 

que os alunos fossem capazes de: Identificar polígonos convexos e não convexos; 

saber nomenclatura e elementos de um polígono; aplicar corretamente as fórmulas 

do número de diagonais, da soma dos ângulos internos e as demais fórmulas 

relacionadas; identificar e construir um polígono estrelado ou uma figura estrelada. 

Na 7ª aula, trabalhamos com o OA - Circunferências e Círculos 12 e 

apresentamos conceitos importantes relacionados ao círculo e à circunferência, 

para, em seguida, adentrar aos assuntos comprimento da circunferência e área do 

círculo. E, a partir desses conceitos bem estabelecidos, colocar os alunos em 

contato com problemas práticos e contextualizados que demonstrassem a 

importância de tais assuntos. 

Na 8ª aula, foi aplicado aos alunos o OA - Ângulos e arcos de uma 

circunferência13, com esse OA mostramos aos alunos que, quando relacionamos um 

ângulo com uma circunferência, ou seja, posicionamos o ângulo em alguma região 

da circunferência, dependendo da posição, esse ângulo “enxergará” uma parte da 

circunferência; esta parte “enxergada” pelo ângulo recebe o nome de arco da 

circunferência.  

Na 9ª aula apresentou-se o OA - Olha os Teoremas!14, pois pretendeu-se com 

esse OA mostrar ao aluno o Teorema de Tales e o Teorema de Pitágoras, sua parte 

histórica e teórica (base de demonstração de fórmula). Ao término de cada atividade, 

aplicava-se um questionário final para melhor avaliar a sistematização de noções e 

                                            
9
 Disponível em: < http://farma.educacional.mat.br/published/los/592e050923c024e87d000001>. 

10
 Disponível em: < http://farma.educacional.mat.br/published/los/5937505923c0244a2600002a>.  

11
 Disponível em: < http://farma.educacional.mat.br/published/los/594088ca23c024b8b7000001>.  

12
 Disponível em: < http://farma.educacional.mat.br/published/los/595ae70d23c0241408000001>. 

13
 Disponível em: < http://farma.educacional.mat.br/published/los/595af85423c024f19a000018>. 

14
 Disponível em: < http://farma.educacional.mat.br/published/los/595b0e2723c024c37f00002b>.  

http://farma.educacional.mat.br/published/los/592e050923c024e87d000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/5937505923c0244a2600002a
http://farma.educacional.mat.br/published/los/594088ca23c024b8b7000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/595ae70d23c0241408000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/595af85423c024f19a000018
http://farma.educacional.mat.br/published/los/595b0e2723c024c37f00002b
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conceitos. Também como veremos mais adiante nesta pesquisa, o professor 

pesquisador retroagia alguns erros dos alunos, para que conseguissem alcançar 

100% das atividades propostas na FARMA. Tais dados são de extrema importância 

para análise de dados que serão apresentados nesta dissertação. A estratégia 

produz significativas contribuições ao desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, 

pois eles precisam associar todas as teorias vistas na FARMA com conceitos 

geométricos vistos em série anteriores, assim, partindo de que ele já tenha visto tais 

conteúdos e, com a FARMA, pôde ressignificá-los para uma melhor compreensão. 

 

3.4 Produto Educacional 
 

Com a proposta de um Mestrado Profissional, além da pesquisa, foi 

construído, também, um material didático que se encontra no Apêndice P, para uso 

exclusivo do professor. Nele há a possibilidade de se aplicar com as turmas que o 

professor julgar necessário, basta seguir os passos, tanto para criação de um OA, 

quanto sua aplicação ao aluno. Produto este, resultado das aplicações dos nove 

OAs nesta pesquisa, pois através da mesma pôde-se ir aprimorando o material, bem 

como adaptando os OA, para que os mesmos fiquem disponíveis e sirvam de 

ferramenta de apoio ao professor. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS DADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, analisamos as respostas dos alunos à questão número 2 do 

questionário aplicado antes (Apêndice C) e depois (Apêndice D) da utilização da 

FARMA, a qual teve uma pequena variação na sua enunciação, como pode-se ver 

abaixo:  

ANTES: Qual a ideia que você tem quando se fala em: a) PONTO; b) RETA; 

c) PLANO? 

DEPOIS: Na FARMA, foram vistos conceitos de PONTO, RETA e PLANO, 

como você definiria? 

Sabemos que as crianças quando chegam à escola já trazem ideias prévias 

relacionadas à matemática, principalmente sobre números e operações (NRC, 2001, 

cap. 5; NRC, 2005, cap. 5; MOHYUDDIN; KHALIL, 2016). A análise das respostas, 

além de apontar algumas ideias prévias sobre os conceitos matemáticos de ponto, 

reta e plano, nos permitiu mensurar o deslocamento das respostas das ideias 

cotidianas para os conceitos matematicamente aceitos, entre os dois momentos. As 

respostas foram, inicialmente, agrupadas em subcategorias que emergiram das UA, 

antes e após a interação com a FARMA, pois uma das mais básicas e importantes 

decisões para o pesquisador é a seleção das unidades de análise, de acordo com 

Campos (2004), 

 
Nos estudos qualitativos, o investigador é orientado pelas questões de 
pesquisa que necessitam ser respondidas. Mais frequentemente, as 
unidades de análises incluem palavras, sentenças, frases, parágrafos ou um 
texto completo de entrevistas, diários ou livros (9). Existem várias opções na 
escolha dos recortes a serem utilizados, mas percebemos um interesse 
maior pela análise temática (temas), o que nos leva ao uso de sentenças, 
frases ou parágrafos como unidades de análise. (CAMPOS, 2004, p. 613). 

 

De tal maneira, como salienta Campos (2004), o tema pode ser compreendido 

como uma escolha própria do pesquisador, pois é vislumbrada através dos objetivos 

de sua pesquisa e indícios levantados do seu contato com o material estudado. 

Buscou-se através das respostas analisadas, diretamente das UA, denominações e 

descrições que foram baseadas nas acepções e/ou locuções da palavra ponto, reta 

e plano do dicionário Houaiss (2009).  
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Posteriormente, as subcategorias foram agrupadas em categorias gerais 

denominadas: Conceito, Quase-conceito, Cotidiano e Outros, conforme descritas no 

quadro 3. 

 

Categoria Descrição 

1-Conceito Quando a resposta do aluno se 
mostrou compatível com a definição 
de ponto, conforme apresentada na 
plataforma FARMA, bem como as 
acepções e/ou locuções encontradas 
do dicionário Houaiss (2009). 

2-Quase-conceito Quando a resposta se localizou entre 
o conceito matemático e alguma ideia 
prévia de ponto. 

3-Cotidiano Quando a resposta estava relacionada 
diretamente aos significados da 
palavra ponto, utilizados no dia a dia. 

4-Outros Quando a resposta era indefinida ou 
“não sei”. 

Quadro 3 - Categorias gerais. 
 Fonte: O autor. 

 

A apresentação dos dados e análises seguirão o mesmo padrão para os três 

conceitos: inicialmente, por meio de dois quadros, apresentamos as categorias e 

subcategorias encontradas antes e depois da FARMA; em seguida, comparamos a 

distribuição das respostas entre o primeiro e o segundo momento por meio de um 

gráfico. É importante ressaltar que as categorias do quadro 4 formam uma escala 

qualitativa, indo da maior aproximação (Conceito) para a menor aproximação 

(Outros) com o conceito matemático envolvido. Esclarecemos que um quase-

conceito seria uma construção mental híbrida, que possui duas faces: uma face 

realista, baseada na análise de dados de uma situação; e uma imprecisão que o 

torna adaptável às várias situações. Essa ideia foi adaptada da noção de quasi-

concept de Bernard (1999). 

Essas categorias foram aplicadas aos três conceitos. Reforçamos que elas 

são emergentes, ou seja, surgiram diretamente dos dados (inicialmente das 

respostas sobre ponto), tendo se adaptado adequadamente aos outros dois 

conceitos.  

 

4.1 Análises das ideias sobre PONTO 
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Apresenta-se no quadro 5, as descrições das acepções e/ou locuções da 

palavra ponto, de acordo com as respostas dos alunos antes da interação (Apêndice 

C) com a FARMA, pois como pode-se observar, tivemos uma grande porcentagem 

para as categorias: Quase-conceito. Isso reforça que há uma ideia prévia sobre o 

conceito: PONTO. Para não identificarmos os sujeitos da pesquisa, denominaremos 

os alunos por: A1, A2, A3 e, assim, sucessivamente até o A33. 

Categoria Subcategoria Descrição Unidade de análise Aluno 

Quase-

conceito – 

15 UA 

(46%) 

Continuidade 

Relaciona ponto à ideia 

de continuidade, às 

vezes fazendo 

referência a algum 

conceito da Geometria. 

a) PONTO: “Alguma coisa 

que continua”. 
A2 

a) PONTO: “É algo que pode 

dar continuidade em uma 

reta”. 

A3 

Geometria 

Relaciona ponto com 

algum conceito ou 

conteúdo da 

Geometria. 

a) PONTO: “Gráficos”. A28 

a) PONTO: “Lados, ângulos”. A32 

a) PONTO: “Onde passa a 

reta”. 
A33 

Interseção 
Relaciona ponto à ideia 

de intersecção. 

a) PONTO: “Ligação de duas 

linhas”. 
A18 

a) PONTO: “De ligação de 

duas linhas”. 
A9 

Objeto pontudo 

Relaciona ponto com 

objetos pontiagudos, 

que apresentam ponta 

ou canto, às vezes 

mencionando objetos 

da Geometria. 

a) PONTO: “É os cantos da 

lousa”. 
A7 

a) PONTO: “Quando algo ou 

alguma coisa é pontudo, 

como por exemplo o 

triangulo, ele tem ponta”. 

A4 

Marca 

Relaciona ponto com 

um sinal, desenho, 

mancha ou uma marca, 

às vezes feita por um 

objeto. 

a) PONTO: “São pontos 

iguais ao ponto final marcado 

pelo giz”. 

A20 

a) PONTO: “Algo que marca”. A21 

a) PONTO: “É uma bolinha”. A29 

a) PONTO: “Um pontinho”. A30 

a) PONTO: “Um ponto da 

caneta”. 
A6 

a) PONTO: “Um ponto”. A26 

 

Cotidiano 

– 13 UA 

Escola 

Relaciona ponto às 

atividades avaliativas 

na escola. 

a) PONTO: “O Ponto de Nota 

quando você tira”. 
A5 

a) PONTO: “Nota do A22 
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Após a interação com os OAs, os alunos foram submetidos a um questionário 

final (Apêndice D), com o qual se buscou obter respostas, as quais permitissem 

chegar às descrições do quadro 5, das acepções e/ou locuções da palavra do ponto. 

 

Categoria Subcategoria Descrição Unidade de análise Aluno 

Conceito 

12 UA 
Figura 

Relaciona ponto a 

alguma figura 

a) PONTO: “É a figura 

geométrica formada de duas 
A23 

(39%)  

  

professor”. 

Gramática 

Relaciona ponto com 

algum sinal de 

pontuação da 

Gramática 

a) PONTO: “É o ponto que eu 

uso quando tem frase”. 
A1 

a) PONTO: “Ponto final”. A15 

a) PONTO: “Final, 

exclamação”. 
A19 

a) PONTO: “Um ponto final 

que termina frase”. 
A27 

Local 

Relaciona ponto a um 

local, indicando um 

lugar do dia a dia. 

a) PONTO: “Um lugar 

público”. 
A10 

a) PONTO: “É um 

determinado local”. 
A16 

a) PONTO: “De ponto a 

ponto, de um lugar ao outro”. 
A24 

a) PONTO: “Ponto inicial”. A31 

Medicina 

Relaciona ponto ao 

ponto cirúrgico ou 

sutura em Medicina 

a) PONTO: “Quando você 

corta e dai tem que dar 

ponto”. 

A8 

a) PONTO: “Machucado e 

tem que ir no médico para dar 

ponto”. 

A23 

Regionalismo 

Relaciona ponto a 

alguma expressão do 

cotidiano ou regional 

a) PONTO: “O ponto quando 

tem algo pronto, tipo assim, 

tem algo no ponto”. 

A13 

Outros 

5 UA 

(15%) 

Não sabe 
Escreve explicitamente 

que não sabe 

a) PONTO: “Não sei”. A12 

a) PONTO: “Não sei”. A14 

a) PONTO: “Não sei”. A17 

Indefinido 

Refere-se ao ponto de 

uma forma indefinida 

ou incompreensível 

a) PONTO: “Na matemática 

tem um ponto no português”. 
A11 

a) PONTO: “Ligação de um 

ao outro”. 
A25 

Quadro 4 - PONTO (Antes da FARMA) por categoria/subcategoria. 
 Fonte: O autor. 
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(36%) geométrica, em 

particular ao cruzamento 

de duas retas 

retas”. 

Posição 

Relaciona ponto à 

determinação de uma 

posição (no espaço) 

a) PONTO: “É um elemento 

que indica uma posição”. 
A10 

Dimensão 

Relaciona o ponto a um 

objeto sem dimensão, 

tamanho ou que não se 

pode medir 

a) PONTO: “Ponto é um 

ponto sem dimensão”. 
A1 

a) PONTO: “Não tem 

nenhuma dimensão em 

relação aos outros pontos”. 

A2 

a) PONTO: “É um objeto no 

espaço que não pode ser 

medido”. 

A3 

a) PONTO: “Ponto sem 

medida”. 
A4 

a) PONTO: “Pode ser algo 

que não pode medir”. 
A7 

a) PONTO: “É um objeto que 

não possui definição, 

dimensão e forma”. 

A12 

a) PONTO: “O ponto não tem 

dimensão”. 
A22 

a) PONTO: “O ponto não tem 

tamanho”. 
A24 

a) PONTO: “O ponto não tem 

dimensão”. 
A25 

a) PONTO: “O ponto está em 

todo lugar, porque ele não 

tem tamanho”. 

A28 

Quase-

conceito 

19 UA 

(58%) 

Objeto único 

Refere-se ao ponto 

como alguma coisa 

única 

a) PONTO: “PONTO é uma 

coisa única, não é formado 

por nada”. 

A8 

Lugar 

Relaciona ponto a um 

lugar delimitado no plano 

ou no espaço. O lugar 

está mais próximo do 

conceito matemático, do 

que o local. 

a) PONTO: “É um local 

delimitado naquele plano”. 
A9 

a) PONTO: “É usado para 

marcar lugar no espaço”. 
A11 

Marca Relaciona ponto com um a) PONTO: “É um buraco”. A13 
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sinal, desenho, mancha 

ou uma marca 

a) PONTO: “Marcas do mapa 

para marcar cidades”. 
A14 

a) PONTO: “Eu vi que é 

quando tem uma pintinha”. 
A5 

a) PONTO: “Um furo de 

agulha num papel dá ideia 

de ponto”. 

A18 

a) PONTO: “Toque do lápis 

no papel é um ponto”. 
A26 

a) PONTO: “Marca da ponta 

do grafite em um papel”. 
A30 

Objeto pontual 
Associa o ponto a um 

objeto pontual 

a) PONTO: “Uma estrela no 

céu é um ponto”. 
A27 

a) PONTO: “Estrelas no 

céu”. 
A31 

a) PONTO: “Uma estrela no 

céu são exemplos da noção 

de ponto”. 

A21 

a) PONTO: “A cabeça de um 

prego”. 
A32 

a) PONTO: “Ventilador” 

(refere-se ao centro do 

ventilador). 

A33 

Simbologia 

Refere-se ao fato de que 

os pontos são, em geral, 

indicados por letras 

maiúsculas 

a) PONTO: “Quando usa 

letra maiúsculas”. 
A6 

a) PONTO: “Quando usa 

letra maiúsculas”. 
A15 

a) PONTO: “Quando usa 

letra maiúsculas”. 
A17 

a) PONTO: “Utilizamos letras 

maiúsculas do nosso 

alfabeto: A. B, C…”. 

A20 

a) PONTO: “Sempre usamos 

letras maiúsculas para 

colocar um ponto”. 

A29 

Outros 

2 UA 

(6%) 

Indefinido 

Se refere ao ponto de 

uma forma indefinida ou 

com significado difícil de 

ser entendido 

a) PONTO: “Estudo de um 

ponto”. 
A16 

a) PONTO: “Num ponto de 

um só”. 
A19 

Quadro 5 - PONTO (depois da FARMA) por categoria/subcategoria. 
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O que se observa no quadro foi um expressivo crescimento, bem como o 

aparecimento da categoria Conceito, muitos dos alunos das categorias menores 

emergiram para maiores. O quadro 6 sintetiza o deslocamento das respostas entre 

os dois momentos para o conceito de ponto. Este quadro foi construído a partir dos 

quadros 4 e 5 (mostrados acima). 

 

Categoria Subcategorias (ponto) Distribuição antes Distribuição depois 

Conceito Figura, Posição e 
Dimensão 

0% 36% 

Quase-conceito Continuidade, Geometria, 
Interseção, Objeto 

pontudo, Marca, Objeto 
único, Lugar, Objeto 
pontual e Simbologia 

46% 58% 

Cotidiano Escola, Gramática, Local, 
Medicina e Regionalismo 

39% 0% 

Outros Não sabe, indefinido 15% 6% 

Quadro 6 - Distribuição das respostas para o conceito de PONTO. 
 Fonte: O autor. 

 

O gráfico 1 mostra como as categorias gerais, para o conceito de ponto, 

variaram antes e depois da utilização da FARMA: 

 

Gráfico 1 - Variação das categorias para o conceito de PONTO.  
Fonte: O autor. 

 

É possível perceber que após a utilização da FARMA as respostas dos alunos 

se deslocaram para o lado esquerdo do gráfico 1, ou seja, se aproximaram mais do 
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conceito matemático de PONTO. Houve crescimento expressivo da coluna Conceito 

e, a coluna Quase-conceito, também teve aumento. A conclusão é que esse 

deslocamento envolveu mudanças de ideias cotidianas de PONTO para ideias mais 

próximas do conceito matemático.  

 

4.2 Análises das ideias sobre RETA 
 

Apresenta-se no quadro 7, as descrições das acepções e/ou locuções da 

palavra da reta, de acordo com as respostas dos alunos antes da interação com a 

FARMA. 

 

Categoria Subcategoria Descrição Unidade de análise  

Quase-

conceito 

23 UA 

(70%) 

Pontos 

Relaciona reta a dois 

pontos ligados ou a 

vários pontos juntos 

b) RETA: “É ligada por dois 

pontos”. 
A29 

b) RETA: “Pontos juntos, 

muitos pontos pertinhos e 

colados”. 

A32 

b) RETA: “Quando você 

tem dois pontos e passa no 

meio”. 

A33 

Linha 

Relaciona reta ao 

desenho (risco) feito com 

uma régua ou a ideia 

abstrata de linha 

b) RETA: “Uma linha ou 

quando algo está na 

mesma posição, ou seja, 

quando está reto”. 

A4 

b) RETA: “Uma linha”. A6 

b) RETA: “Pode ser duas 

linhas”. 
A7 

b) RETA: “Uma linha 

quando faz com à régua”. 
A8 

b) RETA: “Duas linhas que 

se podem se cruzar ou ser 

paralelas”. 

A9 

b) RETA: “Uma linha ou 

uma régua para medir 

reta”. 

A11 

b) RETA: “Uma linha, 

objeto, etc., que não tem 

curvas”. 

A16 
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b) RETA: “Linha esticada”. A21 

b) RETA: “Risco com a 

régua”. 
A23 

b) RETA: “Tipo uma régua 

que traça e fica a linha”. 
A27 

b) RETA: “Linha reta”. A30 

Objeto reto 
Associa reta com objetos 

que são retos 

b) RETA: “É uma estrada 

por exemplo”. 
A1 

b) RETA: “Régua”. A5 

b) RETA: “Vara de pescar”. A13 

b) RETA: “Estrada reta”. A19 

b) RETA: “Retas são iguais 

as cordas de violões ou 

encontro de algo”. 

A20 

b) RETA: “Quase tudo é 

reta, lousa, chão, 

apagador”. 

A24 

b) RETA: “Coisa reta”. A25 

Objeto sem curva 
Relaciona reta à 

ausência de curvaturas 

b) RETA: “Alguma coisa 

sem curva”. 
A2 

b) RETA: “É algo 

literalmente reto, sem 

nenhuma curva ou algo do 

tipo”. 

A3 

Cotidiano 

1 UA 

(3%) 

Honestidade 

Associa reta (ou reto) a 

integridade, probidade e 

retidão 

b) RETA: “Quando as 

pessoas são retas”. 
A10 

Outros 

9 UA 

(27%) 

Indefinido 

Refere-se à reta de uma 

forma redundante, 

indefinida ou 

incompreensível 

b) RETA: “O que é uma 

reta é reto”. 
A15 

b) RETA: “Linhas retas são 

as que tem canto”. 
A18 

b) RETA: “Marca”. A22 

b) RETA: “Uma reta”. A26 

b) RETA: “Gráficos”. A28 

Não sabe 
Escreve explicitamente 

que não sabe 

b) RETA: “Não sei”. A12 

b) RETA: “Não sei”. A14 

b) RETA: “Não sei”. A17 

b) RETA: “Não sei”. A31 

Quadro 7 - RETA (antes da FARMA) por categoria/subcategoria. 
Fonte: O autor. 
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Utilizando o mesmo questionário final, da análise de ponto, buscou-se obter 

respostas dos alunos, após a interação com a FARMA, onde permitissem chegar às 

descrições do quadro 8, das acepções e/ou locuções da palavra da reta. 

Categoria Subcategoria Descrição RETA (DEPOIS)  

Conceito 

4 UA 

(12%) 

Dimensão 

Relaciona reta a um 

objeto geométrico de 

uma dimensão 

b) RETA: “É um objeto 

geométrico infinito a uma 

dimensão”. 

A10 

Infinito 
Relaciona reta a 

infinitos pontos 

b) RETA: “É formada por infinitos 

PONTOS”. 
A8 

b) RETA: “Numa reta há infinitos 

pontos”. 
A19 

b) RETA: “Tem infinitos pontos”. A27 

Quase-

conceito 

25 UA 

(76%) 

Linha 

Relaciona reta ao 

desenho (risco) feito 

com uma régua ou a 

ideia abstrata de linha 

b) RETA: “Linha reta que tem 

dois pontos”. 
A2 

b) RETA: “Reta é uma linha”. A4 

b) RETA: “Linha bem esticada, 

corda do violão”. 
A13 

b) RETA: “Uma linha sem 

começo e sem fim”. 
A22 

b) RETA: “É a figura geométrica 

formada de uma linha”. 
A23 

b) RETA: “A linha de um 

caderno”. 
A33 

Objeto reto 
Associa reta com 

objetos que são retos 

b) RETA: “Uma corda bem 

esticada dá ideia de reta”. 
A18 

b) RETA: “Um fio esticado”. A21 

b) RETA: “Um fio bem 

esticadinho é uma reta”. 
A26 

b) RETA: “Um fio bem esticado”. A30 

b) RETA: “Uma corda bem 

esticada”. 
A31 

b) RETA: “Uma caneta”. A32 

Pontos 

Relaciona reta a dois 

pontos ligados ou a 

vários pontos juntos 

b) RETA: “Uma reta pode ser a 

reunião de dois pontos”. 
A1 

b) RETA: “Encontro de dois 

pontos através de um risco”. 
A3 

b) RETA: “Têm duas pintinhas e A5 
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O quadro 9 sintetiza o deslocamento das respostas entre os dois momentos 

para o conceito de reta. Este quadro foi construído a partir dos quadros 7 e 8, 

mostrados acima. 

Categoria Subcategorias (reta) Distribuição antes  Distribuição depois  

Conceito Dimensão, infinito. 0% 12% 

Quase-conceito Pontos, Linha, Objeto 
reto, Objeto sem curva e 

Simbologia. 
70% 76% 

Cotidiano Honestidade 3% 0% 

Outros Não sabe, indefinido 27% 12% 

Quadro 9 - Distribuição das respostas para o conceito de RETA.  
Fonte: O autor. 

um risco”. 

b) RETA: “Tem vários pontos na 

linha”. 
A7 

b) RETA: “Conjuntos de pontos 

enfileirados.” 
A11 

b) RETA: “Conjunto de muitos 

pontos em linha reta”. 
A12 

b) RETA: “Estudo de uma reta 

que tem dois pontos”. 
A16 

b) RETA: “Ligações de pontos, vi 

que pode ter dois pontos”. 
A28 

Simbologia 

Se refere ao fato de 

que as retas são em 

geral indicadas por 

letras minúsculas 

b) RETA: “Quando usa letras 

minúsculas”. 
A15 

b) RETA: “Quando usa letras 

minúsculas”. 
A17 

b) RETA: “Utilizamos letras 

minúsculas do nosso alfabeto: a, 

b, c…”. 

A20 

b) RETA: “Sempre usamos letras 

minúsculas para colocar uma 

reta”. 

A29 

b) RETA: “Quando usa letras 

minúsculas”. 
A6 

Outros 

(12%) 
Indefinido 

Refere-se à reta de 

uma forma redundante, 

indefinida ou 

incompreensível 

b) RETA: “Linhas colineares”. A14 

b) RETA: “A reta tem um 

tamanho apenas”. 
A24 

b) RETA: “A reta tem uma 

direção para esquerda e direita”. 
A25 

b) RETA: “É um "traço" infinito”. A9 Quadro 8 - RETA (antes da FARMA) por categoria/subcategoria.  
Fonte: O autor. 
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O gráfico 2 mostra como as categorias gerais, para o conceito de reta, 

variaram antes e depois da utilização da FARMA: 

 

Gráfico 2 - Variação das categorias para o conceito de RETA 
Fonte: O autor 

É possível perceber que, após a utilização da FARMA, as respostas relativas 

à RETA (embora em menor intensidade) também se deslocaram para o lado 

esquerdo do gráfico 2, ou seja, se aproximaram mais do conceito matemático de 

RETA. Houve crescimento da coluna Conceito e a coluna Quase-conceito também 

teve pequeno aumento. Em analogia ao caso anterior (ponto), esse deslocamento 

envolveu mudanças de ideias cotidianas de RETA para ideias mais próximas do 

conceito matemático.  

 

4.3 Análises das ideias sobre PLANO 
 

A partir do mesmo questionário utilizado antes da interação com a FARMA, 

para coletar dados sobre Ponto e Reta, fora oportuno, para que as mesmas 

observações fossem feitas para as ideias de plano, com isso, foi possível construir o 

quadro 10, apresentado abaixo. 
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Categoria Subcategoria Descrição Unidade de análise Aluno 

Quase-

conceito 

16 UA 

(48%) 

Objeto plano 
Associa plano a objetos 

planos 

c) PLANO: “Mesa de 

computador”. 
A21 

c) PLANO: “Tela do 

computador”. 
A22 

c) PLANO: “Coisa plana”. A25 

Quadrilátero 

Associa plano a uma 

figura de quatro lados ou 

formado por quatro retas 

c) PLANO: “É uma forma 

retangular”. A1 

Reta Associa plano à reta 

c) PLANO: “Alguma coisa 

reta”. 
A2 

c) PLANO: “Quando sua base 

é reta”. 
A4 

c) PLANO: “A superfície para 

ser plano tem de ser reta”. 
A20 

c) PLANO: “Não tem curva, é 

reto”. 
A33 

Superfície plana 

Associa o plano a uma 

superfície plana, sem 

ondulações 

c) PLANO: “É quando se tem 

uma vista plana de algo, onde 

sua base é uma reta”. 

A3 

c) PLANO: “É uma paisagem 

plana”. 
A7 

c) PLANO: “Um chão plano”. A8 

c) PLANO: “É um objeto 

plano; é aquele que não tem 

nada na superfície”. 

A14 

c) PLANO: “É uma superfície 

sem ondulações”. 
A16 

c) PLANO: “Chão”. A24 

c) PLANO: “Superfície da 

mesa sem ondulações”. 
A27 

c) PLANO: “Chão reto”. A28 

Cotidiano 

4 UA 

(12%) 

Planejamento 
Associa a palavra plano ao 

planejamento de algo 

c) PLANO: “Um plano é você 

ter plano para fazer”. 
A5 

c) PLANO: “Quando vou fazer 

um negócio e tem que ter um 

plano”. 

A13 

c) PLANO: “Quando de 

planeja alguma coisa”. 
A15 
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c) PLANO: “Planejamento”. A23 

Outros 

13 UA 

(40%) 

Indefinido 

Refere-se ao plano de 

uma forma redundante, 

indefinida ou 

incompreensível 

c) PLANO: “É uma coisa 

horizontal”. 
A10 

c) PLANO: “Terreno”. A19 

c) PLANO: “Um plano”. A26 

c) PLANO: “Onde se faz 

desenhos geométricos”. 
A29 

c) PLANO: “Quadrado, que 

tem curvas”. 
A30 

c) PLANO: “Retas coladas”. A32 

Não respondeu Não respondeu c) PLANO: “Não respondeu”. A6 

Não sabe 
Escreve explicitamente 

que não sabe 

c) PLANO: “Não sei”. A9 

c) PLANO: “Não sei”. A11 

c) PLANO: “Não sei”. A12 

c) PLANO: “Não sei”. A17 

c) PLANO: “Não sei”. A18 

c) PLANO: “Não sei”. A31 

Quadro 10 - PLANO (antes da FARMA) por categoria/subcategoria. 
 Fonte: O autor. 

 

Aplicando-se o questionário final, ou seja, o mesmo utilizado para as ideias de 

ponto e reta - após a interação com a FARMA - analisou-se também as ideias 

surgidas sobre plano, conforme estão apresentadas no quadro 11 abaixo. 

 

Categoria Subcategoria Descrição Unidade de análise Aluno 

Conceito 

2 UA 

(6%) 

Infinito 

Associa plano a 

um conjunto ou a 

infinitas retas 

c) PLANO: “É formado por 

infinitas RETAS”. 
A8 

c) PLANO: “Formado de 

fileiras de retas”. 
A11 

Quase-

conceito 

27 UA 

(82%) 

Objeto plano 
Associa plano a 

objetos planos 

c) PLANO: “Espaçoso, tipo 

a lousa da sala”. 
A13 

c) PLANO: “O quadro-

negro da sala de aula dá 

ideia de plano”. 

A18 

c) PLANO: “Semelhante a 

uma folha”. 
A22 

c) PLANO: “Folha do 

caderno”. 
A28 

c) PLANO: “É a lousa da A29 
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escola”. 

c) PLANO: “Piso de uma 

quadra de basquete”. 
A31 

c) PLANO: “Uma folha de 

cartolina”. 
A32 

c) PLANO: “O fundo de 

uma piscina”. 
A33 

Quadrilátero 

Associa plano a 

uma figura de 

quatro lados ou 

formado por 

quatro retas ou 

riscos 

c) PLANO: “União de 

quatro retas que forma 

uma porção”. 

A3 

c) PLANO: “Fechado com 

quatro riscos”. 
A5 

c) PLANO: “União de 

quatro retas”. 
A23 

c) PLANO: “Plano tem 

quatro tamanhos de retas”. 
A24 

c) PLANO: “Tem quatro 

retas e muitos pontos”. 
A27 

Região 

Associa plano a 

um lugar, espaço 

ou região 

ocupado por 

corpos, pontos 

ou retas 

c) PLANO: “Porção 

ocupado por corpos”. 
A2 

c) PLANO: “Porção onde 

cabe muitos pontos”. 
A7 

c) PLANO: “Porção cheia 

de pontos e muitas retas”. 
A14 

c) PLANO: “Tem dentro 

muitos pontos e muitas 

retas”. 

A16 

c) PLANO: “Num plano há 

infinitos pontos”. 
A19 

Simbologia 

Se refere ao fato 

de que os planos 

são em geral 

indicados por 

letras gregas 

c) PLANO: “Quando usa 

letras gregas”. 
A6 

c) PLANO: “É 

representado por letras 

grega minúsculas; ex: α, 

β”. 

A10 

c) PLANO: “Quando usa 

letras gregas”. 
A15 

c) PLANO: “Quando usa 

letras gregas”. 
A17 

c) PLANO: “Utilizamos A20 
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letras gregas minúsculas”. 

Superfície plana 

Associa o plano 

a uma superfície 

plana, sem 

ondulações 

c) PLANO: “É um tipo de 

Piso da Sala”. 
A1 

c) PLANO: “Acho que é 

mais fácil com exemplos, 

em uma sala há o plano do 

chão, etc.”. 

A9 

c) PLANO: “Uma quadra 

de esportes de um ginásio 

são exemplos da noção de 

plano”. 

A21 

c) PLANO: “Superfície de 

uma mesa”. 
A30 

Outros 

4 UA 

(12%) 

Indefinido 

Refere-se ao 

plano de uma 

forma 

redundante, 

indefinida ou 

incompreensível 

c) PLANO: “Plano é área”. A4 

c) PLANO: “Formado por 

mais pontos ainda como as 

retas, mas estão juntos”. 

A12 

c) PLANO: “Ele tem duas 

direções”. 
A25 

c) PLANO: “O céu é plano, 

porque tem estrelas que 

são pontos”. 

A26 

Quadro 11 - PLANO (depois da FARMA) por categoria/subcategoria. 
Fonte: O autor. 

 

O quadro 12 sintetiza o deslocamento das respostas entre os dois momentos 

para o conceito de plano. Esse quadro foi construído a partir dos quadros 10 e 11, 

mostrados acima. 

 

Categoria Subcategorias (plano) Distribuição antes 
(Quadro 10) 

Distribuição depois 
(Quadro 11) 

Conceito Infinito. 0% 6% 

Quase-conceito Objeto plano, 
Quadrilátero, Reta, 

Superfície plana, Região, 
Simbologia. 

48% 82% 

Cotidiano Planejamento 12% 0% 

Outros Não sabe, indefinido, não-
respondeu 

40% 12% 

Quadro 12 - Distribuição das respostas para o conceito de PLANO. 
 Fonte: O autor. 
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O gráfico 3 mostra como as categorias gerais, para o conceito de plano, 

variaram antes e depois da utilização da FARMA: 

 

Gráfico 3 - Variações das categorias para o conceito de PLANO. 
Fonte: O autor. 

 

É possível perceber que, após a utilização da FARMA, as respostas relativas 

a PLANO (embora em menor intensidade) também se deslocaram para o lado 

esquerdo do gráfico 3, ou seja, se aproximaram mais do conceito matemático de 

PLANO. Houve um pequeno crescimento da coluna Conceito e a coluna Quase-

conceito teve aumento expressivo. Semelhante aos casos anteriores, esse 

deslocamento envolveu mudanças em ideias cotidianas de PLANO para ideias mais 

próximas do conceito matemático. 

 

4.4 Análise Geral  
 

Através da observação dos gráficos 1, 2 e 3, para os três conceitos, chama-se 

a atenção, de imediato, a enorme incidência de respostas na categoria geral Quase-

conceito, tanto antes quanto depois da FARMA, o que pode ser visto no quadro 13, 

onde os números são as quantidades de unidades de análise (UA): 

 

Categoria Antes  Depois  

 PONTO RETA PLANO TOTAL PONTO RETA PLANO TOTAL 

Conceito 0 0 0 0 12 4 2 18 

Quase-
conceito 

15 23 16 54 19 25 27 71 

Cotidiano 13 1 4 18 0 0 0 0 
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Outros 5 9 13 27 2 12 4 16 

TOTAL 33 33 33 99 33 33 33 99 

Quadro 13 - Distribuição total das UA antes e depois da FARMA. 
Fonte: O autor. 

 

Com base no quadro 13, o seguinte gráfico pode ser construído: 

 

 

Gráfico 4 – Distribuição total das UA antes e depois da FARMA. 
 Fonte: O autor. 

 

Como podemos ver, a maior incidência de respostas se localizou na categoria 

Quase-conceito, tanto antes, quanto depois da FARMA. A migração das respostas 

das categorias inferiores (Outros e Cotidiano) para as categorias superiores (Quase-

conceito e Conceito) foi expressiva. É interessante também, devido à sua 

importância nas respostas, comparar as subcategorias encontradas na categoria 

Quase-conceito, como mostrado no quadro 14. 

 Quase-conceito Descrição 

PONTO 

1. Continuidade 
Relaciona ponto à ideia de continuidade, às vezes fazendo 
referência a algum conceito da Geometria; 

2. Geometria 
Relaciona ponto com algum conceito ou conteúdo da 
Geometria; 

3. Interseção Relaciona ponto à ideia de interseção; 

4. Objeto pontudo 
Relaciona ponto com objetos pontiagudos, que apresentam 
ponta ou canto, às vezes mencionando objetos da 
Geometria; 

5. Marca 
Relaciona ponto com um sinal, desenho, mancha ou uma 
marca, às vezes feita por um objeto; 

6. Objeto único Refere-se ao ponto como alguma coisa única; 

7. Lugar 
Relaciona ponto a um lugar delimitado no plano ou no 
espaço. O lugar está mais próximo do conceito matemático, 
do que o local; 

8. Objeto pontual Associa o ponto a um objeto pontual; 

9. Simbologia 
Se refere ao fato de que os pontos são em geral indicados 
por letras maiúsculas; 
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RETA 

10. Pontos 
Relaciona reta a dois pontos ligados ou a vários pontos 
juntos; 

11. Linha 
Relaciona reta ao desenho (risco) feito com uma régua ou a 
ideia abstrata de linha; 

12. Objeto reto Associa reta com objetos que são retos; 

13. Objeto sem 
curva 

Relaciona reta à ausência de curvaturas; 

14. Simbologia 
Se refere ao fato de que as retas são, em geral, indicadas 
por letras minúsculas; 

PLANO 

15. Objeto plano Associa plano a objetos planos; 

16. Quadrilátero 
Associa plano a uma figura de quatro lados ou formado por 
quatro retas; 

17. Reta Associa plano a reta; 

18. Superfície plana Associa o plano a uma superfície plana, sem ondulações; 

19. Região 
Associa plano a um lugar, espaço ou região ocupado por 
corpos, pontos ou retas; 

20. Simbologia 
Se refere ao fato de que os planos são em geral indicados 
por letras gregas. 

Quadro 14 - Subcategorias da categoria Quase-conceito.  
Fonte: O autor. 

 

Podemos observar algumas semelhanças, como por exemplo, algumas 

subcategorias remetem aos objetos observáveis ou ideais como as de número 4, 6, 

8, 12, 13 e 15; além disso, para todos os conceitos surgiu uma categoria 

denominada Simbologia. É provável que investigações posteriores possam lançar 

mais luz sobre tais conexões. 

Pode-se perceber que as análises nos dão uma ideia de perfil conceitual, ou 

seja, é um instrumento de pesquisa criado por Mortimer em 1995, a partir da ideia de 

perfil epistemológico de Bachelard (1991). Tanto o perfil epistemológico quanto o 

conceitual são, usualmente, representados por um conjunto de zonas, que se 

assemelha a um gráfico de barras. Uma zona do perfil conceitual pode diferir da 

outra tanto epistêmica quanto ontologicamente. O perfil conceitual foi aplicado 

principalmente ao ensino de ciências (reações químicas, calor, energia, massa, 

radiação etc.), mas também pode ser encontrado em algumas áreas da Matemática 

como função (CARRIÃO, 1998; RIBEIRO, 2013) e frações (GUABIRABA, 2008). De 

certa forma, os gráficos 1, 2 e 3 poderiam ser considerados perfis conceituais de 

ponto, reta e plano respectivamente, ressaltando, porém, que para esse caso as 

zonas do perfil são fixas e obedecem a uma escala que varia conforme a maior ou 

menor aproximação com o conceito matemático. Outra diferença é que enquanto o 

perfil conceitual, em geral, vale para um sujeito, no nosso caso trata-se do perfil de 

uma turma de 33 alunos.  
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O leitor pode se perguntar o porquê de não ter análises dos outros 

questionários apresentados nos Apêndices (E a N), pois bem, cabe ressaltar, que 

fora levantado uma série de matérias, em torno de 528 questionários para análise, 

sendo 50% deste material aplicado antes da FARMA, e os demais após a interação 

com a ferramenta. A turma, desde o sexto ano, apresentou defasagem no ensino, 

pois viveram períodos sem professor da área de matemática, dentre outras 

circunstâncias que os levaram a ter uma grande dificuldade em alguns conceitos. 

Com isso, buscou-se analisar somente os conceitos básicos geométricos, pois são 

ideias básicas que, ao observar os questionários, chamaram a atenção pelos 

avanços dos alunos. Como o curso desta pesquisa teve um período de um ano e 

seis meses, desde os levantamentos bibliográficos, até as análises, não houve 

tempo suficiente para a análise dos demais. O estudo serviu para um esboço do que 

seria possível em uma pesquisa de doutorado, pois demandaria mais tempo para 

conclusões mais concretas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa trouxe o software de autoria FARMA como uma proposta para o 

ensino de Geometria. Trabalhos realizados desde 2014 com a FARMA, apontam 

resultados positivos quanto à utilização do mesmo na educação. 

O objetivo desta pesquisa: “Verificar se o uso da FARMA, através da 

interação com os Objetos de Aprendizagem, contribui para uma melhor 

compreensão de conceitos geométricos” está na interação dos OA, por parte dos 

alunos do nono ano de uma escola pública do estado de São Paulo. Desta forma, 

argumenta-se que a observação, a manipulação e as dicas fornecidas aos 

aprendizes nas questões dos OAs podem trazer benefícios para o ensino e 

aprendizagem em conceitos matemáticos. Os objetos de aprendizagens produzidos 

pelo professor, e aplicados em sala de aula com os alunos, fizeram desta ferramenta 

um potencial recurso que favorece um ambiente dinâmico de ensino. 

Construir o conhecimento a partir das interações com os OA, foi ao encontro 

do que Papert propõe no construcionismo, utilizar o computador como uma 

ferramenta para “se pensar”. Nas seções a seguir, tratar-se-á mais considerações 

sobre esta pesquisa, bem como sugestões para estudos futuros. 

 

5.1 Atitudes e reações observadas na pesquisa 
 

 Apresentou-se nos capítulos anteriores, na realização da pesquisa, as 

atividades desenvolvidas, tal como, buscou-se mostrar que a interação com os OA 

causou uma modificação no modo de pensar dos alunos em relação a conceitos 

básicos de geometria. Uma das atitudes a ser observada foi a colaboração dos 

alunos durante a pesquisa, pois como eram programadas as aulas, os mesmos se 

organizavam para não faltarem nos dias em que fosse feito a pesquisa, pois todos 

queriam participar. A turma, por ser numerosa, precisou ser dividida em dois grupos 

e, com essa atitude, os alunos demonstraram-se colaborativos com os demais 

colegas, pois sempre acabavam terminando no tempo estipulado pelo professor 

pesquisador. O professor titular da sala teve uma atitude bem aberta com o 

pesquisador, pois cedeu as aulas para que pudessem ser realizadas a pesquisa. 

 Cabe ressaltar que, um pouco de conversa e distrações com a internet 

acabaram atrapalhando um pouco, porém, logo as situações eram contornadas e 
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voltava-se ao ambiente de início. Pode-se destacar também a ajuda mútua de uns 

para com os outros, pois durante a interação, alguns discentes perguntavam de 

alguma atividade que tinham dúvida, e eram sanadas por outros colegas. 

Mesmo a interface e os comandos da FARMA sendo simples e intuitivo, os 

sujeitos relataram que traduzir para o software, por meio de comandos, aquilo o que 

estavam pensando não foi fácil. Frente a tal dificuldade, os alunos apontaram que a 

FARMA possui muitas ferramentas e funções, o que demandaria dedicação ao 

software de autoria para o conhecimento de suas ferramentas e utilidades. No 

entanto, embora o domínio técnico da ferramenta seja relevante, defendemos que o 

conhecimento tecnológico é um fator importante na formação do cidadão, pois o 

torna participante deste mundo tecnológico.   

 

5.2 As contribuições da pesquisa no desenvolvimento do Produto Educacional 
 

 Durante a fase investigativa, o pesquisador elaborava os OA e aplicava aos 

sujeitos da pesquisa, enquanto isso, podia ir aprimorando e corrigindo alguns erros 

que surgiam. Esses OA foram sendo analisados e pôde-se construir um material de 

apoio ao professor, para que o mesmo possa utilizar em suas aulas para aplicação 

dos OA utilizados na pesquisa, bem como a elaboração de novos OA. 

 O material didático possui orientações quanto às construções de OA, e 

também descrições dos que foram aplicados pelo pesquisador. Os relatos realizados 

pelos alunos e pelo professor titular da sala foram muito positivos quanto à 

ferramenta e aos OA. O professor titular apontou que o FARMA atende às 

demandas de um professor que não tem muita habilidade na parte tecnológica, e 

fornece informações importantes aos alunos para que possam interagir. Com este 

material, pretende-se escrever um artigo com os dados da pesquisa, apontando os 

resultados que nortearam este trabalho.  

O Produto Educacional intitulado “Um estudo sobre o ensino de geometria 

com o uso da FARMA” pode ser encontrado no Repositório Institucional da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT) / POS – Programas de Pós-

Graduação Stricto-Sensu (Mestrados e Doutorados) /MEST – Dissertações / LD – 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática. 
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5.3 Sugestões e recomendações 
 

Este trabalho não pode ser considerado como um estudo definitivo. A 

proposta apresentada sugeriu o uso da FARMA na construção de OA para o ensino 

de Geometria, com base no produto educacional desenvolvido. A pesquisa ocorreu 

em uma turma de nono ano de uma escola pública do Estado de São Paulo, e os 

conteúdos abordados pela ferramenta tiveram por base os apontamentos do 

professor titular da sala. 

A Educação está em fase de transição, em que métodos tradicionais de 

ensino aos poucos dão espaço aos métodos contemporâneos. Portanto, acredita-se 

que a utilização de meios tecnológicos digitais, como uma ferramenta de apoio ao 

professor, é um dos pilares dessa transformação. Assim, de maneira a 

complementar este estudo, sugerimos como trabalhos futuros ou recomendações: 

 

 Que a FARMA seja explorada em cursos de graduação por parte de 

alunos, principalmente em disciplina de estágio supervisionado, onde 

eles possam construir os OA, e aplicá-los em aulas; 

 Possa ser construído OA em outras áreas da matemática e 

disponibilizados na FARMA, para que possam ser utilizados pela 

comunidade; 

 Aplicações da FARMA para o desenvolvimento de conceitos 

matemáticos em estudantes com necessidades educativas especiais. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Prints de e-mail e autorização para utilização de imagens. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário para Identificação dos alunos investigados 
 

Questionário Pré-Pesquisa 

ALUNOS 

Identificação do Aluno: 

Nome: ____________________________________________________________   

Turma:  ___________________________________________________________  

Disciplina: _________________________________________________________  

Professor (a): ______________________________________________________  

Idade: ____________________________________________________________      

E-mail:  ___________________________________________________________  

Hábitos de Estudo: 

1) Dentre as alternativas abaixo, assinale as que se referem com que frequência 

você usa o computador:  

(     ) Com muita frequência (     ) De vez em quando (     ) Nunca  

2) Em quais lugares você tem acesso ao computador? 

(     ) Em casa    (     ) Acessa São Paulo  

(     ) Na escola     (     ) Não tem acesso ao computador 

(     ) Outros _______________________________________________________  

3) Assinale a alternativa que se refere à quantidade de tempo que você usa 

computadores e Internet: 

(     ) Desde que me entendo por gente; 

(     ) Desde que aprendi a ler e a escrever; 
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(     ) Menos de três anos; 

(     ) Comecei agora; 

(     ) Não uso. 

4) Assinale seus meios sociais:  

(     ) Facebook  

(     ) WhatsApp 

(     ) Gmail                    

(     ) Skype 

(     ) Outros: __________________________   

5) Na escola existe um Laboratório de Informática. Quais as atividades que você já 

desenvolveu durante as aulas? 

6) Qual a importância que o computador tem para você? 

(     ) Essencial  (     ) Importante  (     ) Pouco importante 

(     ) Não é importante 

7. Você já utilizou o computador durante as aulas de Matemática? Quais atividades 

você realizou?  

8. Você acha que poderíamos aprender melhor com o uso do computador na 

Matemática? Por quê? 

9) Para você, o que é Geometria? Descreva os conteúdos que você lembra de ter 

estudado: 
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APÊNDICE B – Questionário para Identificação do Professor 
 

QUESTIONÁRIO Pré-Pesquisa 

Professor 

Perfil do Professor: 

Nome: ____________________________________________________________  

Graduação:________________________________________________________  

Pós-Graduação:  ___________________________________________________  

Tempo que leciona na Instituição:  ______________________________________  

Turmas que leciona em 2017:  _________________________________________                 

E-mail:  ___________________________________________________________  

1) Na sua visão, qual a importância do ensino de Geometria nos anos finais do 

ensino fundamental? 

2) O que você acha sobre o uso de recursos tecnológicos para o ensino de 

Matemática?  

3) Quais conteúdos matemáticos dos anos finais do Ensino Fundamental que você 

relacionaria com o uso do computador na escola? Justifique. 

4) Para você, quais conteúdos de Geometria são essenciais aos alunos do 9º ano? 

5) Você conhece ou já ouviu falar da ferramenta de autoria FARMA? Sabe qual a 

sua finalidade? 

Sugestões para a Pesquisa 
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APÊNDICE C – Questionário inicial do OA (Elementos básicos da Geometria) 
 

ALUNO: __________________________________________________________  

1) O que é Geometria? 

a) É o estudo dos astros. 

b) É o estudo das formas e medidas. 

c) É o estudo dos fatos históricos. 

 

2) Qual a ideia que você tem quando se fala em: 

a) PONTO: ______________________________________________________ 

 

b) RETA: _______________________________________________________ 

 

c) PLANO: ______________________________________________________ 

 

3) Na Sala em que estamos o que se assemelha a: 

a) PONTO: ______________________________________________________ 

 

b) RETA: _______________________________________________________ 

 

c) PLANO: ______________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Questionário Final do OA (Elementos Básicos de Geometria) 
 

Aluno:__________________________________________________________ 

 

1) De acordo com o que foi visto como você definiria GEOMETRIA? 

 

2) Na FARMA foram vistos conceitos de PONTO, RETA e PLANO, como você 

definiria?  

 

 

 

 

 

 

 

3) O que seriam SEGMENTOS: 

 

a) Consecutivos: ___________________________________________ 

 

b) Colineares: _____________________________________________ 

 

4) O que você achou da aula de hoje? Alguma sugestão para a próxima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTO RETA PLANO 
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APÊNDICE E – Questionário Inicial OA (Figuras Geométricas I) 
 

ALUNO:___________________________________________________ 

 

1) Você conhece algumas das figuras abaixo? Se sim, qual o nome delas? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2) Você saberia explicar o que é uma forma geométrica? Dê exemplos! 

_______________________________________________________________ 

 

3) Quais formas estão na figura abaixo das quais você se lembra? 
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APÊNDICE F – Questionário Final do OA (Figuras Geométricas I) 
 

Aluno:__________________________________________________________ 

 

1) Quais figuras geométricas você consegue identificar no quadro Girl with a boat, de 

Pablo Picasso? 

 

 

2) Identifique e contorne três formas geométricas diferentes presentes nesta foto. 

 

 

3) O contorno do Mapa do Brasil nos indica: 

a) Uma curva plana aberta simples. 

b) Uma curva plana aberta não simples. 

c) Uma curva plana fechada simples. 

______________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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d) Uma curva plana fechada não simples. 

 

4) O que você achou da aula de hoje? Alguma sugestão para a próxima? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – Questionário Inicial do OA (Figuras Geométricas II) 
 

1) Observe as figuras abaixo. Circule as que são corpos redondos e marque um X 

nas pirâmides. 

 

 

2) Quais objetos você acha que são parecidos com esses sólidos? Escreva o nome 

deles no quadro abaixo da figura. 

 

 

3) A figura representa uma pirâmide. 

 

 

  

 

 

Você saberia dizer quantos vértices, 

arestas e faces ela possui? Então, 

complete: 

______ faces 

______ arestas 

______ vértices 
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APÊNDICE H – Questionário Final do OA (Figuras Geométricas II) 
 

Aluno:__________________________________________________________ 

1) Um prisma de base  deve ter as outras faces na forma 

 

 

 

Quantas dessas faces ele terá? ________. 

 

 

2) Vamos tentar adivinhar! 

a) Um prisma com base igual a deve ter: 

_______ faces, _______ arestas e _______ vértices. 

b) Uma pirâmide com base  terá: 

_______ faces, _______ arestas e _______ vértices. 

 

 

3) Desenhe a planificação do sólido abaixo. 

 

 

4) Deixe sua opinião sobre a aula de hoje: 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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APÊNDICE I – Questionário Inicial do OA (Perímetro e Área) 
 

ALUNO:________________________________________________________ 

 

1) Você sabe o que é perímetro? Se sim, do que você se lembra? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2) Você consegue definir o que é área de uma figura geométrica? Se sim, justifique. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3) Você saberia explicar como podemos saber o comprimento total do campo e a 

porção ocupada pela grama? 

 

 

  

 

  

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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APÊNDICE J – Questionário Final do OA (Perímetro e Área) 
 

ALUNO:__________________________________________________________ 

1) Defina com suas próprias palavras: 

a) Perímetro: 

_______________________________________________________________ 

b) Área: 

_______________________________________________________________ 

2) Onde podemos usar o cálculo do perímetro? Dê pelo menos três exemplos. 

_______________________________________________________________ 

 

3) Onde podemos usar o cálculo de área? Dê pelo menos três exemplos. 

_______________________________________________________________ 

 

4) Deixe sua opinião sobre a aula de hoje. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE K – Questionário Inicial do OA (Ângulos e posições de reta) 
 

ALUNO:________________________________________________________ 

 

1) Você sabe o que é ângulo? Se sim, do que mais você se lembra? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2) Você conhece os instrumentos abaixo? Se sim, marque o nome e explique para 

que serve. 

 

 

3) Como você representaria através de desenho as situações abaixo? 

a) Ângulo de 90º: 

 

 

b) Ângulo de 90º + 30º: 
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APÊNDICE L – Questionário Final do OA (Ângulos e posições de reta) 
 

Aluno:__________________________________________________________ 

 

1) Defina com suas próprias palavras: 

a) Ângulo 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Grau: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Qual a necessidade em medir os ângulos? Dê exemplos de aplicação. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Qual a necessidade das operações envolvendo ângulos? Dê exemplos de 

aplicação. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Deixe sua opinião sobre a aula de hoje. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE M – Questionário Inicial do OA (Polígonos) 
 

ALUNO:________________________________________________________ 

 

1) Você sabe o que é polígono? Se sim, do que mais você se lembra? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________ 

 

2) Você conhece algumas das figuras abaixo? Se sim, escreva o nome. 

                                           

 

 

3) Como você representaria através de desenhos as situações abaixo? 

a) Figura de 6 lados; 

 

b) Figura de 15 lados. 
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APÊNDICE N – Questionário Final do OA (Polígonos) 
 

Aluno:__________________________________________________________ 

 

1) Defina com suas próprias palavras: 

a) Polígonos: 

_______________________________________________________________ 

b) Ângulos Internos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Qual a necessidade de saber o nome dos polígonos? Dê exemplos de aplicação 

de algum nome de polígono. 

___________________________________________________________________ 

3) Qual a diferença entre polígono regular e não-regular? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Deixe sua opinião sobre a aula de hoje. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE O – Formulário para planejamento e anotações durante as aulas da 
pesquisa. 
 

Data: ___/___/____ 

Turma 9º Ano 

Carga Horária 2h/aula 

Pontuação da 

Atividade 

0,5 ponto (Conforme combinado com o professor 

titular da turma) 

Software de Autoria FARMA 

Atividades 

Desenvolvidas 

  

Planejamento da 

Aula 

. 

Tarefas  

Comentários sobre 

pós-tarefas 
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Apresentação 

 

Este material didático é um produto educacional, resultado de uma 

pesquisa feita no Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da UTFPR-

Campus Londrina e Cornélio Procópio. Tem como objetivo explorar as 

contribuições que a ferramenta de autoria FARMA (Ferramenta de Autoria para 

a Remediação de erros com Mobilidade na Aprendizagem) pode proporcionar 

ao Ensino de Geometria, através de construção de Objetos de Aprendizagens 

(OA). Este software de autoria facilita a construção e distribuição de Objetos de 

Aprendizagem para o Ensino de Matemática. Foi possível através desta 

pesquisa, elaborar este material didático, o qual utiliza uma metodologia própria 

para introduzir conceitos Geométricos 

Com a pesquisa, foi possível desenvolver nove OAs, todos voltados ao 

ensino de Geometria, os quais foram aplicados a um público de trinta e três 

alunos. Tais OAs podem ser reutilizados pelos professores, que poderão 

aplicar a seus alunos como forma de analisar os erros cometidos no exato 

momento em que ocorreu, pois a ideia é que o professor analise os erros e 

ofereça um feedback ao aprendiz, para que o mesmo possa voltar ao erro e 

tentá-lo corrigir. Apresenta-se também, exemplos de construção de objetos de 

aprendizagem que se refere à Geometria, bem como atividades para os 

usuários. Tais atividades foram preparadas seguindo uma linha de metodologia 

definida e testada durante a pesquisa. Através do contato com estas 

atividades, outras poderão ser preparadas pelo professor. 

Caro professor, ressalto que os OAs não passaram por um parecer de 

um grupo maior de professores, para que todos os conteúdos fossem 

validados, porém deixo um e-mail 15 para que o leitor venha a contribuir com 

sugestões, saliento que todas serão analisadas e atualizadas de acordo com 

as recomendações. Espero que este material didático seja útil aos professores, 

que lapidam o saber, e aos alunos que se dispuserem a aprender.  

 

O autor. 

                                            
15

 E-mail para sugestões e recomendações: proffermamdohp9@gmail.com. 
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INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia, quando usada na área da educação, vem a ser 

caracterizada pelo uso do computador como ferramenta para auxiliar o 

professor em seu trabalho. Valente (1993) destaca que os aspectos neste 

processo de inserção do computador deverão estar subordinados à 

consideração de que o principal responsável pelo ensino é o professor. Ao usar 

o computador, ele apenas está buscando, assim, melhorias dos processos de 

ensino-aprendizagem, a fim de levar o aluno a aprender e o professor a 

orientar e auxiliar neste processo. Com isso, é importante definir objetivos e 

metodologia. Libâneo (1994) propõe alguns objetivos pedagógicos quanto ao 

uso das tecnologias de informação e comunicação:  

 Subsidiar para que ocorra a democratização de saberes 

socialmente significativos e desenvolvimento de capacidades intelectuais e 

afetivas, visando à formação de cidadãos críticos; 

 Aprimorar as capacidades cognitivas, estéticas e operativas dos 

alunos: favorecendo o domínio de estratégias de aprendizagem, capacidade e 

comunicação do aprendiz, para análise e solução de problemas, capacidade de 

pensar criticamente etc.; 

 Possibilitar aos alunos oportunidades de aprender sobre mídias e 

multimídias e a interagir com elas. Ou seja, propiciar a construção de 

conteúdos referentes à comunicação cultural (as que praticamos e as que 

praticam conosco), às tecnologias da comunicação e informação, às 

habilidades no uso dessas tecnologias, às atitudes críticas perante à produção 

social da comunicação humana e o mundo tecnológico; 

 Propiciar preparação tecnológica comunicacional para o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes para viver num 

mundo que se “informatiza” constantemente; 

 Aperfeiçoar o processo comunicacional entre os agentes da ação 

docente-discente e, entre estes, os saberes significativos da cultura e da 

ciência. 
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Com a utilização de tecnologias digitais atreladas à educação, o que pode ser 

utilizada em sala de aula é a aplicação de objetos de aprendizagem, pois estes 

vêm a ser uma ferramenta de apoio ao professor em sala de aula. Objetos de 

aprendizagem são definidos como qualquer entidade, digital ou não digital, que 

pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada nos processos de aprendizagem 

apoiados pelas tecnologias (WILEY, 2000, p. 5). 

Segundo Nascimento (2007), um objeto de aprendizagem é um recurso 

virtual, que auxilie na aprendizagem de um conceito e, ao mesmo tempo, possa 

estimular na pessoa, processos de criatividades e colaboração com o meio. De 

tal maneira, como afirma Moura (2015), um objeto virtual de aprendizagem 

pode tanto contemplar um único conceito, quanto englobar uma teoria. 

Para Bettio e Martins (2002), 

 
Os Objetos de Aprendizagem utilizam-se de imagens, animações e 
applets, documentos VRML (realidade virtual), arquivos de texto ou 
hipertexto, dentre outros. Não há um limite de tamanho para um 
Objeto de Aprendizagem, porém existe o consenso de que ele deve 
ter um propósito educacional definido, um elemento que estimule a 
reflexão do estudante e que sua aplicação não se restrinja a um único 
contexto. (BETTIO; MARTINS, 2002, p.05). 

 

Para Bettio e Martins (2002), o OA necessita contribuir para o 

conhecimento do aluno, independentemente de seu formato. Pois deve levar 

em conta todo processo educacional em sua criação, bem como na aplicação 

no âmbito escolar. Normalmente, os objetos de aprendizagem são 

armazenados em repositórios digitais - atualmente temos vários - um exemplo 

é o da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).16 De acordo com Mussoi et al. 

(2010, p. 123), existem diferentes tipos de avaliação de um OA, pois ao 

descrever critérios para avaliar a usabilidade de material digital de 

aprendizagem, pode-se considerar os seguintes fatores: 

 
Usabilidade Técnica: Acessibilidade; Memorização e aprendizagem; 
Controle de uso; Ajuda; Layout gráfico; Confiabilidade; Consistência; 
Eficiência; Sobrecarga de memória e Erros.  
Usabilidade Pedagógica: Controle do aprendiz; Atividade aprendiz; 
Aprendizagem cooperativa; Orientação dos objetivos; Aplicabilidade; 
Valor adicional/agregado; Motivação; Avaliação de conhecimentos 
prévios; Flexibilidade e Feedback. 

 

                                            
16

 Repositório disponível em: http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/12207. 
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Observando os critérios de reusabilidade apontados por Mussoi et al. 

(2010), pode-se destacar que nos enquadramos no pedagógico, onde o aluno 

pode interagir com o OA quantas vezes quiser. Identifica-se que muitos OAs 

estão sendo apresentados de maneira estática para os alunos, ou seja, não é 

possível que o professor aplique os conteúdos que deseja e que seus 

aprendizes os aprendam. Também não há possibilidade em acompanhar os 

erros individuais dos alunos, ver onde errou e retroagir com eles.   

Na análise dos critérios definidos por Mussoi et. al. (2010), para 

usabilidade pedagógica, foi desenvolvida a ferramenta de autoria FARMA, 

Ferramenta de Autoria para a Remediação de erros com Mobilidade na 

Aprendizagem, em 2014, a qual fora produto educacional, que assim podemos 

dizer, da tese de doutorado de Diego Marczal e seu orientador Alexandre 

Ibraim Direne. Tal ferramenta explora os conceitos de conteúdos matemáticos, 

bem como permite ao professor remediar os erros dos alunos e, assim, 

construir um ciclo de informações.  

Para tal, propomos um Guia para o professor, onde se encontram as 

etapas para construir os Objetos de Aprendizagem, como também os modelos 

dos OA, que foram utilizados na pesquisa de mestrado, a qual deu origem a 

este produto educacional. Apresenta-se também o funcionamento da FARMA, 

tanto na visão do professor como a do aluno em si.  
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1 CONHECENDO A FARMA 

 

A ferramenta de autoria intitulada FARMA (Ferramenta de Autoria para a 

Remediação de erros com Mobilidade na Aprendizagem) visa a criação de 

objetos de aprendizagem. Segundo Marczal e Direne (2012), a abordagem 

utilizada tem como base as múltiplas representações externas da geometria, 

proposta por Sharples (2002), e como se pode ensinar conceitos matemáticos 

através das construções de OA, por parte dos professores e da interação dos 

alunos com os OAs criados. Para os autores, o OA é composto de introduções 

e exercícios. Mais detalhes, veremos nas construções que serão apresentadas 

adiante neste guia. 

Para Marczal e Dierene (2012), a principal característica da ferramenta é 

a construção de OA, pois oferece várias ferramentas para que o professor 

venha a elaborar de maneira dinâmica os conteúdos para apresentar aos 

alunos. Destaca-se também, o fato de o professor ter acesso aos erros 

cometidos pelos discentes e poder retroagir, para que os mesmos possam 

rever e corrigir. Os autores defendem que a possibilidade do aluno retroagir 

seus erros de própria vontade, isto é, dependendo da sua interação com a 

ferramenta, gera nele um estímulo em buscar um autoconhecimento capaz de 

poder realizar os exercícios propostos, isso é, que não se vê em OAs 

construídos até hoje, por meio de outras ferramentas. 

Para Marczal (2014), 

[…] a FARMA implementa um mecanismo de modelagem de 
longo prazo do aprendiz, acoplado à base de exercícios criados pelo 
autor do material eletrônico. Com isso, o erro deixa de ser apenas 
uma forma de avaliar somativamente o usuário para se tornar a 
modalidade concreta de avaliação formativa na construção do 
conhecimento. (MARCZAL,2014, p. 95). 

 

Nesta perspectiva, Marczal (2014) defende que a análise do erro pelo 

professor e, consequentemente, o seu compartilhamento com o aprendiz, 

fornece uma forma de construção de aprendizagem, pois tanto o professor 

como o aluno podem restaurar as seções onde foram feitas as atividades e, 

juntos, podem interagir buscando as análises dos erros e sua correção. O 

mecanismo de retroação de erros permite que o aluno volte ao exercício e 

refaça de acordo com as orientações do professor, bem como as dicas que são 
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criadas nos mesmos. Veremos mais adiante neste guia, como incrementá-las 

nos exercícios. 

A figura 1 apresenta a arquitetura de funcionamento da FARMA. Possui 

três partes fundamentais: autoria, interação com o OA e remediação de erros. 

A ferramenta de autoria FARMA funciona em computadores, tablets e outros 

dispositivos móveis, sempre com o uso de internet. 

 

 
Figura 14 – Arquitetura Funcionalista da FARMA. 

Fonte – Marczal e Direne (2012, p. 9). 

 

Os autores apontam que o painel de controle da FARMA possui todas as 

ferramentas necessárias para a construção do OA. Pois permite a criação de 

introduções para cada conteúdo que se queira apresentar e, também, pode-se 

inserir imagens, textos, links de sites, dentre outras formatações. É necessário 

que o professor-autor defina as respostas corretas. Uma vez criadas as 

introduções e exercícios, é possível integrar todos os itens para os alunos, na 

forma de um OA, contendo todas as páginas desenvolvidas, com isso o aluno 

pode interagir em todas as páginas de introduções e exercícios. Para auxiliar o 

aluno em sua aprendizagem, a ferramenta possui a remediação de erros por 

parte do professor, ou seja, é possível o aluno voltar nos erros cometidos e ver 

as mensagens de seu professor os apontando, bem como fornecendo dicas de 

como terminar o exercício. Isso incentiva a comunicação entre professor e 

aluno, facilitando assim a troca de conhecimento. 

Para Marczal (2012), os principais objetivos da ferramenta FARMA são:  
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1) Incentivar a construção de ao, na área da matemática, por parte 
dos professores e também dos aprendizes;  
2) Proporcionar um ambiente para construção de OA matemáticos 
que seja de fácil utilização;  
3) Incentivar o uso do erro como uma forma de aprendizagem, por 
meio das possibilidades: Do professor poder analisar os erros e 
acertos dos aprendizes; Do professor e/ou aluno retroceder ao 
contexto dos erros e acertos dos aprendizes;  
4) Permitir a troca remota de mensagens entre os professores e 
aprendizes sobre os erros e acertos dos aprendizes;  
5) Incentivar o uso da remediação aos erros a longo e curto prazo;  
6) Promover uma avaliação formativa, diagnóstica e somativa. 
(MARCZAL, 2012, p. 129). 
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2 CONCEPÇÕES DE ERROS NO ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

Em relação à aprendizagem em matemática, devemos sempre levar em 

consideração tanto os erros como os acertos dos alunos. De acordo com Cury 

(2015, p. 63), “As respostas dos alunos a questão aberta nem sempre vão pelo 

mesmo caminho, ou seja, nem sempre tem o mesmo tema; assim, é 

necessário, praticamente em cada estudo, reinventar passar”. Para Cury 

(2015), ao analisar as repostas dos alunos requer por parte do professor uma 

atenção maior, pois nem sempre as respostas serão as mesmas, podem até 

chegar o mesmo resultado, mas por caminhos diferentes. 

Para Marczal et. al. (2012), 

 
Utilizar os erros dos aprendizes vem a ser um diferencial no processo 
de ensino-aprendizagem, principalmente quando mediado por 
computador, pois por intermédio dele, pode-se fornecer diversos 
mecanismos para que tanto o professor quanto o aluno possam fazer 
o uso do erro para ampliar ou aprofundar seu conhecimento. 
(MARCZAL et al., 2012, p. 4). 

 

Segundo o autor acima, uma vez usado o mecanismo de remediar os 

erros através do computador, ocorre por parte do aluno um ganho de 

conhecimento, pois o mesmo é levado a buscar informações.  De acordo com 

Cury (2015), na análise das respostas dos alunos, o importante não é o acerto 

ou erro em si, pois como afirma a autora,  

 

[…] que são pontuados em uma prova de avaliação da aprendizagem 
-, mas as formas de se apropriar de um determinado conhecimento, 
que emergem na produção escrita e que podem evidenciar 
dificuldades de aprendizagem. (CURY, 2015, p. 65). 

 

Cabe ao professor fazer uma análise bem elaborada diante do erro do 

aluno, para Dante (2009), quando o professor chega a perceber o erro, tem 

condições suficientes para fazer um planejamento, e poder chegar a tal 

dificuldade dos alunos. Dante (2009 apud MARCZAL, 2014, p. 130) destaca 

abaixo as seguintes vantagens de um planejamento acerca de um erro,  

 
O ato de mostrar ao aluno onde, como e por que ele cometeu o erro 
ajuda-o a superar as lacunas de aprendizagem e equívocos de 
entendimento; com o repertório de todos os erros cometidos o 
professor saberá chamar a atenção para os pontos mais críticos e 
assim, diminuir a possibilidade de um novo erro. 
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Para atender os pontos acima destacados, a FARMA foi projetada por 

MARCZAL (2014) para ser uma ferramenta auxiliadora do professor neste 

processo de análise de erros.  

 

 



 

 19 

3 A FERRAMENTA DE AUTORIA FARMA 

 

Pretendemos com este capítulo mostrar a ideia central da FARMA, onde 

poderemos notar nitidamente o tripé desta ferramenta: Autoria, Interação e 

Retroação. Para tal, demonstraremos a construção de um OA, aplicado durante 

a pesquisa de mestrado. 

 

3.1 Construção de Objetos de Aprendizagem com a FARMA 
 

Primeiramente, o professor deve pensar no tema a ser abordado na 

ferramenta, nas questões, tópicos para auxílio ao aluno, tudo deve ter uma 

objetividade com o OA, ou seja, ser atraente ao aluno. Apresentaremos nesta 

seção, um exemplo de construção de um OA e sua contextualização. Em 

seguida, apresentaremos também os passos necessários para que se possa 

construir um OA. Como exemplo, será desenvolvido um OA composto de 

conceitos teóricos, que na FARMA chamamos de introduções, um exercício e 5 

(cinco) questões sobre o OA Polígonos. 

 

3.1.1 Delimitando o tema do OA 
 

Tendo determinado tema, é de fundamental definir o seu objetivo, o  qual 

deve ser uma breve descrição do OA, que destaque a importância do assunto 

abordado e o que será aprendido após a interação com o OA. Assim, toma-se 

como objetivo para o exemplo citado: 

 Saber nomenclatura e elementos de um polígono;  

 Aplicar corretamente as fórmulas do número de diagonais, da 

soma dos ângulos internos e as demais fórmulas relacionadas; 

 Identificar e construir um polígono estrelado ou uma figura 

estrelada. 

 

3.1.1.1  Introduções 
 

A FARMA tem como objetivo a construção de um OA, formada por 

“Introduções”, que são apresentações de conceitos aos alunos, logo após, 
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apresenta-se exercícios para que, uma vez, visto as introduções, possam 

relacioná-los e resolver as questões propostas. 

Pode-se dividir as “Introduções” em várias partes, de modo a 

proporcionar ao aluno uma melhor compreensão do que se pede nas questões, 

e fornecer informações para futuras pesquisas. É importante que as 

“Introduções” sejam bem elaboradas e objetivas, pois é ela que fornecerá 

informações necessárias para que o aluno venha a consultar para resolver as 

questões propostas nos exercícios. No exemplo, iremos dividir a introdução em 

3 (três) partes principais, que mais adiante trataremos os detalhes: 

 Introdução 

 Exercícios 

 Revisão 

De acordo com a proposta da ferramenta, apresentamos a divisão da 

introdução em páginas, cada uma contemplando um determinado conteúdo 

sobre o tema proposto pelo professor. 

 

 Introdução 

 

Na figura 2, pretende-se apresentar o conteúdo a ser abordado, mostra-

se algumas definições, bem como nomenclaturas de alguns polígonos, 

elementos, dentre outras informações. Esta página é uma apresentação. 
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Figura 15 – Tela Inicial da Introdução do OA-Polígonos. 

Disponível em: 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/594088ca23c024b8b7000001. 

Acesso em 06 de jun. de 2018. 

Exercícios 

Quanto à página de Exercícios, é composta por questões que se relacionam 

com os conteúdos vistos na página anterior. A figura 3 apresenta uma questão 

sobre a Introdução de Polígonos, ao tentar resolver, o aluno deve buscar 

informações na página feita pelo professor. 

 
Figura 16 – Tela Inicial do Exercício do OA-Polígonos. 

Disponível em: 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/594088ca23c024b8b7000001/pag

es/2. Acesso em 06 de jun. de 2018. 

 

 Revisão 
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Nesta etapa, como apresenta-se na figura 4, há uma revisão de todos os 

conteúdos abordados na ferramenta. Neste exemplo, apresentamos um tópico 

de cada parte, duas questões que abordam a revisão do conteúdo apresentado 

na introdução, bem como uma relação com as questões propostas na mesma. 

Torna-se uma verdadeira revisão ao aluno. 

 
Figura 17 – Tela Inicial da Revisão do OA-Polígonos. 

Disponível em: 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/594088ca23c024b8b7000001/pag

es/7. Acesso em 06 de jun. de 2018. 

 

3.1.1.2  Exercícios no OA 
 

Assim que for definido o conceito a ser estudado na introdução e, 

apresentado de forma clara ao aluno, o próximo passo é construir o exercício, 

fazendo uma conexão ao que foi apresentado na página anterior. Os exercícios 

são compostos por várias questões norteadoras, deve-se definir um enunciado 

principal e, posteriormente, as questões. A figura 5 apresenta uma introdução 

ao exercício sobre o tema proposto e a seguir apresenta-se questões sobre a 

mesma. É importante definir bem as questões e elaborar as respostas. 
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Figura 18 – Exercício 1 do OA-Polígonos. 

 

 

Questão 1 

Qual o somatório das figuras que correspondem aos polígonos não 

convexos? 

Resposta: 20 

 

Questão 2 

Qual o somatório das figuras que correspondem aos polígonos 

convexos? 

Resposta: 22 

 

Questão 3 

Como é chamado o polígono abaixo? 

 

Resposta: 1 

Questão 4 

Como é chamado o polígono abaixo? 

1) ENEÁGONO 

2) PENTÁGONO 

3) UNDECÁGONO 

4) ICOSÁGONO 
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Resposta: 3 

 

Questão 5 

O tapete abaixo representa um polígono, o qual denominamos retângulo. 

De acordo com as afirmações a respeito dos elementos deste polígono, analise 

a questão abaixo: 

 

Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/388576274071170846/?lp=true>. 

 

2) Possui 4 vértices; 

4) Possui 4 lados; 

6) Possui 4 ângulos internos; 

8) Possui 4 ângulos externos. 

Considerando as afirmações, qual o somatório das corretas? 

Resposta: 20 

 

3.1.1.3 Remediação aos erros 
 

O erro em matemática, muitas vezes, é considerado necessário para 

que se tenha uma aprendizagem mais significativa, pensando nisso, a FARMA 

apresenta mecanismos para fornecer ao aluno dicas para cada resposta 

incorreta apresentada. Com isso, o aluno tenta relacionar os feedbacks com os 

erros cometidos, a fim de tentar refazer a questão com sucesso. Após 

tentativas sem sucessos, o professor pode remediar os erros, apresentando 

1) QUADRILÁTERO 

2) PENTÁGONO 

3) TRIÂNGULO 

4) ICOSÁGONO 
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oportunidades ao aluno. De acordo com as questões apresentadas 

anteriormente, mostram-se as dicas no caso de erros dos alunos: 

 

1ª Questão 

 

 É apresentada uma dica ao aluno após um erro (ver figura 6). 

 
Figura 19 – Dica após uma tentativa sem sucesso da questão 1. 
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

 A figura 7 apresenta a dica após dois erros do aluno. 

 
Figura 20 – Dica após duas tentativas sem sucesso da questão 1. 
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

 Dica apresentada após três erros, de acordo com a figura 8 
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Figura 21 – Dica após três tentativas sem sucesso da questão 1. 
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

 

2ª Questão 

 

 Primeira dica apresentada após um erro (ver figura 9). 

 
Figura 22 – Dica após uma tentativa sem sucesso da questão 2. 
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

 Segunda dica apresentada após dois erros (ver figura 10). 

 
Figura 23 – Dica após duas tentativas sem sucesso da questão 2. 
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
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 Terceira dica após três erros (ver figura 11). 

 
Figura 24 – Dica após três tentativas sem sucesso da questão 2. 
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

Questão 3 

 

 A figura 12 mostra uma dica após o primeiro erro. 

 
Figura 25 – Dica após uma tentativa sem sucesso da questão 3. 
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

 Segunda dica que é apresentada ao aluno após dois erros (ver figura 

13). 

 
Figura 26 – Dica após duas tentativas sem sucesso da questão 3. 
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

 Terceira dica após três erros dos alunos na questão (ver figura 14). 
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Figura 27 – Dica após três tentativas sem sucesso da questão 3. 
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

Questão 4 

 Primeira dica após um erro (ver figura 15). 

 
Figura 28 – Dica após uma tentativa sem sucesso da questão 4. 
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

 Segunda dica apresentada após dois erros (ver figura 16). 
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Figura 29 – Dica após duas tentativas sem sucesso da questão 4. 
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

 Terceira dica apresentada após três erros (ver figura 17). 

 
Figura 30 - Dica após três tentativas sem sucesso da questão 4.  
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
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5ª Questão 

 Primeira dica apresentada após um erro (ver figura 18). 

 
Figura 31 - Dica após uma tentativa sem sucesso da questão 5.  
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

 Segunda dica apresentada após dois erros (ver figura 19). 

 
Figura 32. Dica após duas tentativas sem sucesso da questão 5.  
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
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 A figura 20 representa a terceira dica após três tentativas sem sucesso 

do aluno. 

 
Figura 33 - Dica após três tentativas sem sucesso da questão 5.  
Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

 

3.1.2 Construção do OA “Polígonos” na FARMA 
 

Nesta seção, demonstraremos como construir o OA “Polígonos” na 

ferramenta de autoria FARMA. Destacamos que esta parte é de extrema 

importância ao professor, pois mostra-se aqui desde o início até a parte final da 

construção do OA. 

3.1.2.1 Registro e Login 
 

Para a utilização da ferramenta, inicialmente, você deve registrar-se e 

criar seu login e senha, conforme descrevemos a seguir. Siga os passos: 

 Acesse (http://farma.educacional.mat.br/) 

 Em seguida clicar no link “Registre-se” (ver figura 21). 
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Figura 34 - Tela Inicial para registro na FARMA. 

Fonte: < http://farma.educacional.mat.br/>. Acesso em 06 de jun. de 2018. 

 

 Preencher com os dados solicitados e clicar em “Registrar-se” (ver figura 

22). 

 
Figura 35 - Preenchimento do formulário de cadastro. 

Disponível em: < http://farma.educacional.mat.br/users/sign-up>. Acesso em 06 

de jun. de 2018. 

 

Após o registro, automaticamente, você será redirecionado ao ambiente 

inicial da FARMA conforme a interface apresentada na figura 23. 
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Figura 36 - Tela inicial após o login na FARMA. 

Disponível em: < http://farma.educacional.mat.br/dashboard>. Acesso em 06 de 

jun. de 2018. 

 

3.1.2.2 Autoria do OA 
 

Assim que você for redirecionado para interface inicial da FARMA, deve 

dar início ao processo de criação do OA. Cria-se os OAs, em partes. Insere-se 

primeiro um título, e uma breve descrição do que será proposto, logo em 

seguida, cria-se a introdução e, por fim, insere-se os exercícios e suas 

respectivas questões. 

1º Passo: Clique em “Meus Objetos de Aprendizagem”, para dar início 

ao processo de criação do OA. Estão apresentadas, nesta área, todos os OA 

que você criou, como foi o seu primeiro acesso e registro, logo não terá 

nenhum para apresentar (ver figura 24). 
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Figura 37 - 1º Passo para criação de um OA. 

Disponível em: http://farma.educacional.mat.br/my-los. Acesso em 06 de jun. de 

2018. 

 

2º Passo: Após o 1º passo, clicar em “Criar Objetos de Aprendizagem” 

(figura 25) 

 
Figura 38 - 2º Passo para criação de um OA. 

Disponível em: < http://farma.educacional.mat.br/my-los>. Acesso em 06 de jun. de 

2018. 

 

3º Passo: Agora você pode preencher os dados solicitados, que tem a 

seguinte composição: nome, descrição e publicar. 

 NOME: Inserir o tema principal do OA; 
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 DESCRIÇÃO: Breve descrição, bem como o objetivo do OA; 

 PUBLICAR: Disponibiliza o OA para interação. 

Quanto ao campo “Disponibilizar OA para compartilhamento?”, você 

possibilita que outros autores possam visualizá-lo e pedir uma cópia para, 

posteriormente, editá-lo e adequar da forma que quiser. No exemplo abaixo, 

apresentamos a utilização das informações que foi apresentada no 

planejamento do OA. Assim que for preenchido os dados solicitados, clicar no 

campo “Salvar”, conforme a figura 26. 

 

 
Figura 39 - 3º Passo para criação de um OA. 

 Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

Assim que for preenchido o formulário, clicar em “Salvar” e em seguida 

você será redirecionado para a página dos “Objetos de Aprendizagem”, 

conforme a figura 27. 
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Figura 40 - Página “Objetos de Aprendizagens”.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

Conforme destacado nos campos em verde, na figura 27, você pode 

visualizar o OA que acabou de construir, com esta etapa feita, podemos 

acessá-lo para poder aperfeiçoar sua criação, inserindo a introdução e os 

exercícios. Ao clicar em “Visualizar OA”, você terá uma prévia do OA. 

 

3.1.2.3 Criando Introduções no OA “Polígonos” 
 

Assim que for feita a primeira etapa, vamos inserir as introduções no OA. 

Conforme o planejamento do OA na FARMA, nossa introdução será dividida 

em três partes. Logo após a primeira etapa da criação do OA serão criadas as 

introduções.  

 Introduções; 

 Exercícios; 

 Revisão. 

Demonstramos aqui a criação de uma das partes, pois as demais partes 

seguirão os mesmos passos para a construção. 

1º Passo: Clicar em “Criar/Editar conteúdos do OA”, de acordo com a 

figura 28. 
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Figura 41 - 1ª etapa para criar parte das Introduções. 

 Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

Você será redirecionado à página abaixo, conforme mostra a figura 29, em 

seguida clique no campo destacado em vermelho “Adicionar Introdução”. 

 
Figura 42 - 2ª etapa para criar parte das Introduções. 

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

Após clicar no campo em vermelho, “Adicionar Introduções”, indicado na 

figura 29, será aberta uma página com três campos: Título, Conteúdo e 

Publicar (conforme destacadas na caixa vermelha da figura 30). 

Denominaremos de “Capa” o título da primeira introdução. Conforme o 

planejamento do OA, o conteúdo será composto por uma imagem e texto. Para 

que esta parte da introdução apareça no OA, o campo publicar deve ser 

marcado. Com a tela aberta, você irá se familiarizar com a caixa destacada em 
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laranja, como aponta a figura 30, pois é bem parecida com a caixa de 

ferramenta do Word. Há possibilidade em aumentar o tamanho da fonte, bem 

como alterar a cor do texto. Pode-se também inserir links de outros sites, ou 

seja, oferece uma variedade de ferramentas para formatação ao professor-

autor. 

 
Figura 43 - 3ª etapa para criar parte das Introduções. 

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

A princípio, faremos um upload da imagem da introdução, clicando no ícone 

indicado pela seta, como mostra a figura 30. Nesta fase será aberto um campo 

representado pela figura 31, clique em “Localizar no Servidor”.  

 

 
Figura 44: 1ª Etapa para adicionar imagem à Introdução. 

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
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Após clicar no campo “Localizar no Servidor”, será aberto uma página como 

mostra a figura 32, logo após clique em “upload” e escolha a imagem que está 

armazenada em sua pasta de arquivos. Orientamos que o professor tenha uma 

pasta contendo todas as imagens a serem utilizadas na FARMA. 

 

 
Figura 45: 2ª Etapa para adicionar imagem à Introdução.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
 

Em seguida a imagem será carregada, como mostra a figura 33. 

 
Figura 46 - 3ª Etapa para adicionar imagem à Introdução.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
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 Assim que aparecer a página acima, clique em “OK”, de acordo com a 

figura 34. 

 
Figura 47 - 4ª Etapa para adicionar imagem à Introdução. 

 Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
 

Logo após essas etapas, a imagem será adicionada ao ambiente e pronta 

para edição com as ferramentas disponíveis (de acordo com a figura 35). 

 

 
Figura 48 - 5ª Etapa para adicionar imagem à Introdução. 

 Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
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Em seguida, você já pode digitar o texto que planejou para o OA, utilize as 

ferramentas para formatação, tanto do texto quanto das imagens, assim que 

finalizar, basta clicar em “Salvar”. Adiante, abrirá uma página conforme 

apresentamos na figura 36, com as seguintes opções: 

 Colocar na Ordem que quiser as introduções: Para isto, basta 

clicar sobre o símbolo  e mover para cima ou para baixo cada 

introdução até a posição que deseja; 

 Editar as introduções: Clicar na caixa demarcada em verde; 

 Excluir a introdução: Clicar na caixa demarcada em vermelho; 

 Detalhes da Introdução: Clicar na caixa demarcada em amarela. 

 

 
Figura 49 - 5ª etapa para criar parte das Introduções. 

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

Os passos para inserir as próximas introduções seguem as mesmas 

etapas do que foi apresentado até aqui. Uma vez que todas as introduções 

forem criadas, deve-se estipular uma ordem pra serem apresentadas ao aluno, 

basta clicar sobre o símbolo  e mover para cima ou para baixo cada 

introdução até a posição que desejar. 

 

3.1.2.4 Criando Exercícios no OA “Polígonos” 
 

Quanto ao processo de criação de exercícios, deve-se permanecer na 

página “Conteúdos do OA Polígonos”, e clicar no campo “Adicionar exercício” 

indicado pela flecha vermelha na figura 37. 
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Figura 50 - 1ª etapa para construção do exercício.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

Neste ponto é onde será definido o enunciado do exercício. Preencha os 

campos pedidos: Título e Enunciado. Não deixe de marcar o campo 

publicar, para que fique disponível no OA. A figura 38 mostra um exemplo 

de como deverá ficar esta interface. 

 

 
Figura 51 - 2ª etapa para construção do exercício.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

Depois de conferir tudo, clique em “salvar”, em seguida abrirá uma 

janela - conforme a figura 39 -, então você deve clicar em adicionar 

“Questões” para dar início ao processo de criação das questões que estão 

sendo relacionadas com o Exercício.  
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Figura 52 - 3ª etapa para construção do exercício.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
 

Você será redirecionado à página para que possa criar as questões 

referentes ao exercício apresentado supracitado. Para tal, basta clicar no 

campo “Criar questão” como mostra a figura 40. 

 
Figura 53 - 4ª etapa para construção do exercício.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
 

A questão tem a seguinte composição: título, enunciado, uma resposta 

correta, opção publicar e a opção para que se possa considerar a quantidade 

de casas decimais para comparar as respostas. Apresentamos na figura 41 os 

campos preenchidos conforme proposto na questão 1 do OA. 
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Figura 54 - 5ª etapa para construção do exercício.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
 

Assim que for salva a questão, é importante testar a resposta, para isso, 

deve-se clicar no espaço em branco conforme a janela A da figura 42, onde há 

uma frase “Clique aqui para responder”, logo abrirá uma página de acordo com 

a janela B (também da figura 42). Você poderá observar que aparecerá um 

teclado virtual, nele deve digitar a reposta, em seguida clique em enviar. 

 

 
Figura 55 - 6ª etapa para construção do exercício.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
 

A ferramenta avalia a resposta, de acordo com a resposta escolhida 

como certa, na fase de construção dos exercícios. Assim que clicar aparecerá 
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um feedback, como indica a figura 43, alertando sobre o resultado, ou seja, se 

está certo ou errado. 

 
Figura 56 - 7ª etapa para construção do exercício.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

3.1.2.5 Criando Remediação de Erros para o OA “Polígonos” 
 

Podemos acrescentar dicas a uma questão existente, sendo que a 

quantidade de dicas é determinada pelo criador dos OA. Tais dicas são 

apresentadas à medida que os alunos erram os exercícios. 

1ª Etapa: Para inserir as dicas à questão criada, clique em “Dicas” e, 

logo após, no botão “Criar dicas”, conforme indicado na figura 44. 

 

 
Figura 57 - 1ª Etapa para criação de remediação.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

2ª Etapa: Na figura 45, apresentamos os campos a serem preenchidos 

para que você determine quando será adicionada a dica, ou seja, depois de 
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quantos erros aparecerá o feedback ao aluno, já no campo “Conteúdo”, você 

apresentará a dica. 

 

 
Figura 58 - 2ª Etapa para criação de remediação. 

 Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

Ao clicar em “Salvar”, é importante que teste este comando. Para que se 

possa fazer isso, basta inserir uma resposta incorreta, que o sistema já acusará 

o erro. Observe a figura 42, a qual apresenta um exemplo. 

 

 
Figura 59 - Apresentação de uma remediação no caso de uma tentativa incorreta.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
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3.1.3 Cadastro de turmas e inserção do OA 
 

Para uma melhor organização da disposição dos OAs, para os alunos, é 

interessante o recurso de “Criar Turmas”, ou seja, a FARMA por meio de 

turmas organiza os OAs para que os alunos inseridos na plataforma possam 

interagir com a ferramenta, facilitando assim um controle maior do professor. 

Na turma, o professor-autor pode deixar disponível quantos OA preferir, a um 

determinado grupo de alunos. Para acessar os OAs, o aluno deve-se cadastrar 

na turma, para isso o professor irá criar um código de acesso e fornecê-lo aos 

aprendizes. 

Siga os seguintes passos para criação das turmas: 

1º Passo: Acessar no menu, “Turmas - Criadas por mim”, no campo 

onde a seta vermelha está indicando na figura 47. 

 

 
Figura 60 - 1º Passo para criação de Turmas.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
 

2º Passo: Abrirá uma página com todas as turmas que você tem 

cadastrada, no exemplo, como é a primeira turma não aparecerá nenhuma. 

Para criar turma, clique no campo assinalado em vermelho na figura 48, “Criar 

Nova Turma”. 
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Figura 61 - 2º Passo para criação de Turmas.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
 

Ao cadastrar a turma, defina um nome, uma chave de acesso, marque a 

opção para deixar a turma em aberto, com isso ela está liberada para futuras 

matrículas, em seguida selecione o OA que deseja inserir para a turma. A 

chave de acesso deve ser repassada aos alunos, para que os mesmos possam 

se matricular. Veja a figura 49. 

 

 
Figura 62 - 3º Passo para criação de Turmas.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

3.1.4 Matriculando-se na turma e acesso ao OA 
 

Para se matricular em uma turma, o aluno deve inserir a chave de 

acesso, obtida junto ao professor criador da mesma. 

 Acesse no menu “Turmas - Que estou matriculado”, conforme 

indicado na figura 50. 
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Figura 63 - 1º Passo para matricular-se em Turmas.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

 

 A figura 51 apresenta o campo “Ver todas as turmas”, para 

visualizar as turmas disponíveis, clique na parte demarcada em 

vermelho. 

 
Figura 64 - 2º Passo para matricular-se em Turmas.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
 

 Ao encontrar a turma que pretende se matricular, o aluno insere a 

chave de segurança, e clica em “Matricular-se” como mostra a 

figura 52. 

 
Figura 65 - 3º Passo para matricular-se em Turmas.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
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 O aluno será redirecionado à página onde se encontram as 

turmas que ele está cadastrado.  Assim, ele deve clicar em “Ver 

Objetos de Aprendizagem” e sobre a descrição do OA, para poder 

acessá-lo, de acordo com a figura 53.  

  

 
Figura 66 - 4º Passo para matricular-se em Turmas.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

3.1.5 Progresso do Usuário 
 

O “Progresso do Usuário” permite ao aluno ver sua evolução durante a 

interação com o OA. A figura 54 representa o exemplo de um progresso 

durante a realização de um exercício. A porcentagem da barra destacada em 

laranja sempre vai crescer de acordo com as respostas corretas. Cria-se uma 

grande expectativa no aluno ao ver o seu progresso, pois acaba sendo um 

incentivo a ele terminar a interação com 100% de aproveitamento. 
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Figura 67 - Barra de Progresso do usuário no OA. 

 Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
 

É possível também ver o “Meu Progresso”, clicando em Relatórios > 

Meu Progresso, localizados no menu à esquerda, conforme a figura 55. Com 

isso, o aluno verá o OA que interagiu e, também, acompanhar o seu 

desempenho. 

 

 
Figura 68 - Barra de Progresso, por meio do MENU – MEU PROGRESSO. 

 Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

O Professor pode acompanhar, de maneira simultânea, o progresso de 

todos os alunos, no momento da interação. Basta ir em Menu > Relatórios > 

Progresso dos Meus Aprendizes. Em seguida, deve localizar a turma e o OA, 

sendo assim, será listado, conforme a figura 56, a lista com todos os alunos, 

bem como seus respectivos progressos. 
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Em “Visão do Aprendiz sobre o OA”, o professor pode ter a visão no 

momento exato da interação do aluno e, também, os exercícios, 

acompanhados das respostas, suas respectivas dicas, enfim um panorama 

completo do OA, no momento exato de sua interação.  

 
Figura 69 - Barra de Progresso dos meus aprendizes. 

 Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

3.1.6 Retroação e Remediação de Erros 
 

Uma característica fundamental da FARMA é o fato do professor ter um 

relatório dos erros cometidos pelos alunos no momento exato, com precisão de 

horas, minutos e segundos. Com esse mecanismo de memória da ferramenta, 

professores e alunos podem visualizar o momento exato dos erros ou acertos. 

Com isso, a FARMA apresenta uma espécie de „bate papo”, onde professores 

e alunos podem trocar mensagens entre si e, juntos, comentarem tanto sobre 

os erros como os acertos. 

Há três formas para que os alunos acessem seus erros e acertos, e dois 

para os professores acessarem a dos alunos. Os discentes podem acessar 

pelas respostas enviadas durante a interação com o OA, através da sua linha 

do tempo, e também pela busca das respostas. Para o professor, através da 

linha do tempo do aprendiz e pela busca por respostas. 

 

3.1.6.1 Linha do Tempo do aluno 
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Com a “linha do tempo”, fica mais fácil ao professor ter acesso às 

informações inerentes aos passos dos alunos durante a interação com a 

FARMA, além do professor ter esta visão privilegiada, o aluno também pode 

consultar sua própria linha do tempo. Para ter acesso à linha do tempo dos 

alunos, o professor deve acessar através do Menu > Relatórios > Progresso 

dos meus aprendizes (ver figura 56). Para os aprendizes, por meio do Menu > 

Relatórios > Meu progresso (ver figura 55). A figura 57 apresenta a linha do 

tempo de um aluno. 

 
Figura 70 - Linha do Tempo de um aluno. 

 Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 

 

Através da “Linha do Tempo”, é possível retroceder as respostas no 

momento exato da sua ocorrência, para tal, basta clicar em “Retroceder 

Resposta” (circulada de laranja), com isso abrirá o exercício com o momento 

do erro em determinado contexto. 

 

3.1.6.2  Buscando Erros e acertos 
 

No menu da FARMA, conforme a figura 58, podemos observar que há 

três seções para retroação das respostas dos alunos, que são: 
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Figura 71 - Mecanismo de busca de erros para Retroação.  

Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA. 
 

Meus erros e acertos 

 

Através deste campo, é possível ter acesso a todos os erros e acertos 

durante a interação com a FARMA, pois ficam armazenadas no sistema. 

 

Turmas que estou matriculado 

 

Em “Turmas que estou matriculado”, é possível também que o aluno 

veja os erros dos demais colegas, sendo assim pode-se ter uma colaboração 

entre os alunos, um pode ajudar ao outro para que o mesmo possa atingir o 

progresso de 100%. 

 

Turmas que criei 

 

Esta etapa é de extrema importância ao professor, pois permite ter uma 

visão geral de todos os erros e acertos de seus alunos matriculados. A ideia é 

que o professor utilize para retroagir os erros com seus aprendizes, ou seja, 

fornecendo feedbacks. Qualquer um desses menus, os erros e acertos são 

apresentados em uma tabela. Para retroagir, basta clicar sobre as respostas, 

onde aparecerá um campo para diálogo. Há possibilidades de filtrar por turma, 

OA, enfim, possui uma série de organização para melhor trabalho e 

entendimento do professor frente à turma. 
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3.1.7 Compartilhamento de OA 
 

Com a FARMA, é possível compartilhar os OAs com demais 

professores. Uma vez que é marcado para compartilhamento, o OA fica 

disponível em Menu > Objetos de Aprendizagem (ver a figura 59). Pode-se 

observar nesta área todos os OAs feitos, não só pelo professor-autor, mas 

como de todos que usam a ferramenta FARMA; é possível solicitar uma cópia 

ao autor, do OA do seu interesse, por sua vez o autor receberá uma 

mensagem, dizendo se ele aceita disponibilizar a cópia ou não, em caso 

afirmativo o OA aparecerá em sua lista de Objetos de Aprendizagens. 

Com os compartilhamentos, bem como solicitações de cópias, tornam os 

OAs independentes, pois se outra pessoa alterar o formato da cópia que foi 

fornecida, nada afeta o original.  

 

 
Figura 72 - Objetos de Aprendizagem compartilhados. 

 Fonte: Gerada pelo autor através da captura de tela da FARMA (Acesso em 07 de jun. de 2018). 
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4 ATIVIDADES COM O OA “ELEMENTOS BÁSICOS DA GEOMETRIA” 

 

Apresentamos neste capítulo uma sequência de atividades com o OA 

“ELEMENTOS BÁSICOS DA GEOMETRIA”. Tal OA produzido na pesquisa de 

mestrado está disponível na FARMA, para compartilhamento. Basta o 

professor seguir os passos supracitados que irá encontrar todos os OAs 

disponíveis. Delinearemos aqui um OA, porém na pesquisa foram utilizados 

nove OAs. Ao final, apresentamos uma relação com o nome de cada um para 

que você possa encontrá-los na FARMA e utilizá-los em sala de aula. 

 

4.1 Objetivo do OA “Elementos Básicos da Geometria” 
 

No quadro 01, apresentamos as habilidades que se espera que o aluno 

tenha após a interação com o ao, através da FARMA. 

 

Objeto de 

Aprendizagem 
Conteúdo Habilidades 

 
Elementos 

Básicos da Geometria. 

 

 

1) Ponto, Reta e Plano. 
 
 
2) Segmentos de Reta. 

 Saber identificar ponto, reta e 
plano, bem como nomeá-los 
adequadamente; 
 

 Identificar um segmento de reta 
e, a partir deste conceito, saber 
distinguir entre segmentos de 
retas colineares, segmentos de 
reta não colineares, segmentos 
de reta consecutivos e 
segmentos de reta não 
consecutivos. 

Quadro 15 - Programação do OA “Elementos Básicos da Geometria”. 

 

4.2 Aplicação do OA “Elementos Básicos da Geometria” 
 

Apresentamos a seguir, as interfaces e comentários sobre as atividades 

propostas no OA em questão. A figura 60 nos mostra a interface inicial do OA, 

a qual se chama introdução. 
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Figura 73 - Introdução do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 

Fonte: FARMA (Disponível em:  
< http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b>. Acesso em 07 

de jun. de 2018). 

 

Nesta interface, os alunos têm contato com algumas definições sobre 

geometria, bem como um vídeo musical, com algumas definições animadas 

para poder prender um pouco atenção. Na figura 61, tem-se a segunda 

interface do OA na FARMA, onde há algumas definições simplificadas sobre 

Ponto, Reta e Plano. Esta etapa na FARMA também se chama introdução.   
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Figura 74 - Introdução 2 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 

Fonte: FARMA (Disponível em:  
< http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/2>. 

Acesso em 07 de jun. de 2018). 

 

Algumas definições dos demais conceitos são dados na figura 62, as 

quais também chamamos de introdução, simplesmente por trazer conceitos 

prévios antes dos exercícios.  
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Figura 75 - Introdução 3 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 

Fonte: FARMA (Disponível em:  
< http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/3>. 

Acesso em 07 de jun. de 2018). 

 

Na figura 63, apresentamos a quarta interface que foi aplicada aos 

alunos, pois nela fora explorados conceitos de segmentos de reta. 

 

 
Figura 76 - Introdução 4 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 

Fonte: FARMA (Disponível em:  
< http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/4>. 

Acesso em 07 de jun. de 2018). 
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Após as introduções, as seções eram de atividades relacionadas ao OA, 

a figura 64 nos mostra a atividade 1, onde estava diretamente ligada ao 

conceito de ponto, reta e plano. 

 
Figura 77 - Exercício 1 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 

Fonte: FARMA (Disponível em:  
< http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/5>. 

Acesso em 07 de jun. de 2018). 

 

No que se diz respeito à atividade 2, há a abordagem dos conceitos 

vistos de segmentos de retas, bem como atividades que se referem aos 

conceitos de plano. Ver figura 65. 

 
Figura 78 - Exercício 2 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 

Fonte: FARMA (Disponível em:  
<http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/6>. Acesso 

em 07 de jun. de 2018). 
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Enquanto isso, a atividade 3, como está demonstrada na figura 66, versa 

sobre conteúdos de segmentos colineares, buscando as concepções dos 

alunos vistas na FARMA. 

 

 
Figura 79 - Exercício 3 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 

Fonte: FARMA (Disponível em:  
<http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/7>. Acesso 

em 07 de jun. de 2018). 

 

Após as introduções e as atividades, encontra-se uma página para os 

exercícios que chamamos de “Demonstre seus conhecimentos”, parte dedicada 

a uma pequena revisão. Ver figura 67. 
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Figura 80 - Exercício 4 do OA “Elementos Básicos de Geometria”. 

Fonte: FARMA (Disponível em:  
< http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b/pages/8>. 

Acesso em 07 de jun. de 2018). 

 

Ao desenvolver as atividades, os alunos podiam ver seu progresso em 

forma de porcentagem, bem como o professor tem a possibilidade pela 

ferramenta der ver simultaneamente cada progresso, como foi tratado no 

capítulo anterior. 

 

4.3 Relação de OA para compartilhamento 
 

Caro professor, deixamos aqui, conforme pode-se ver no quadro 02, a 

relação dos OAs e seus respectivos links, aplicados durante a pesquisa de 

mestrado. Ressaltamos que todos esses Objetos de Aprendizagem se 

encontram para compartilhamento. Cabe ao professor acessar a FARMA, como 

foi explanado no capítulo 3 deste manual, para poder usar em suas aulas. 

Esperamos que seja de grande importância para o trabalho de vocês. 
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Objeto de 

Aprendizagem 
links de acesso ao OA 

Elementos 
Básicos da 
Geometria 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/ 
590bcae023c024d19200006b 

 

Formas 
Geométricas I 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/ 
591a70d623c024d662000001 

 

Formas 
Geométricas II 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/ 
5924790123c024d8cc000001 

 

 

Perímetro de 
Figuras 

Geométricas 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/ 
592e050923c024e87d000001 

 

Ângulos 
http://farma.educacional.mat.br/published/los/ 

5937505923c0244a2600002a 
 

Polígonos 
http://farma.educacional.mat.br/published/los/ 

594088ca23c024b8b7000001 
 

 

Circunferências 

e Círculos 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/ 
595ae70d23c0241408000001 

 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b
http://farma.educacional.mat.br/published/los/590bcae023c024d19200006b
http://farma.educacional.mat.br/published/los/591a70d623c024d662000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/591a70d623c024d662000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/5924790123c024d8cc000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/5924790123c024d8cc000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/592e050923c024e87d000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/592e050923c024e87d000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/5937505923c0244a2600002a
http://farma.educacional.mat.br/published/los/5937505923c0244a2600002a
http://farma.educacional.mat.br/published/los/594088ca23c024b8b7000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/594088ca23c024b8b7000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/595ae70d23c0241408000001
http://farma.educacional.mat.br/published/los/595ae70d23c0241408000001
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Ângulos e 

arcos de uma 

circunferência 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/ 
595af85423c024f19a000018 

 

Olha os 

Teoremas! 
http://farma.educacional.mat.br/published/los/ 

595b0e2723c024c37f00002b 

Quadro 16 - Programação dos OAs utilizados na Pesquisa. 

 

 

 Convém ressaltar, que os conteúdos e habilidades propostos em 

cada OA tem por base a proposta oficial do Estado de São Paulo (2011). As 

atividades elaboradas, bem como os conteúdos, foram adaptados do material 

didático do sistema do Colégio Objetivo17, Dolce e Pompeo (2013) e 

Brancalhão et. al. (2015). Em relação às figuras utilizadas nos OAs, possuem 

autorização para sua utilização do centro e artes gráficas do Colégio Objetivo, 

conforme consta no Anexo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17

 Disponível em: < https://www2.objetivo.br/central_fundamental2.asp>. Acesso em 04 jun. 2018 

http://farma.educacional.mat.br/published/los/595af85423c024f19a000018
http://farma.educacional.mat.br/published/los/595af85423c024f19a000018
http://farma.educacional.mat.br/published/los/595b0e2723c024c37f00002b
http://farma.educacional.mat.br/published/los/595b0e2723c024c37f00002b
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ANEXO I – Prints de E-mail e Autorização para uso de Imagens 
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