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RESUMO 
 

Ambientes de geometria dinâmica podem constituir espaço para aprendizagem 
e desenvolvimento do pensamento científico. Eles permitem a construção e o 
manuseio de objetos matemáticos na tela do computador: a possibilidade de 
clicar, arrastar e transformar diferentemente uma figura influencia 
qualitativamente na descoberta matemática. Nesta monografia refletimos sobre 
o uso de ambientes virtuais no aprendizado matemático. Particularmente, 
ilustramos licenciandos interagindo no Virtual Math Team com o GeoGebra 
(VMTcG) na resolução de duas tarefas: uma com os propósitos de construir um 
quadrilátero e analisar a sua natureza e a outra com o propósito de por meio do 
rastro do ortocentro de um triângulo, formado por retas paralelas, observar se 
existe uma parábola e uma reta. Os dados foram coletados mediante tabelas 
geradas no ambiente, registros escritos, uso do VMT player, printscreen de 
telas com construções no quadro branco ou na aba do GeoGebra e registros 
dos pesquisadores. As formas de convencimento sobre a natureza do 
quadrilátero construído e sobre o rastro obtido pelo ortocentro estiveram 
basicamente embasadas em propriedades conhecidas pelos licenciandos 
sobre o quadrilátero e sobre a forma do rastro em análise. Resultados instigam 
sobre tipo de tarefa e estratégias de raciocínio usadas pelos interlocutores.    
 
 
Palavras-Chave: Geometria dinâmica; VMTcG; Tarefas; Licenciatura em 
matemática. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta monografia é fruto de uma pesquisa de iniciação científica 

financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) que teve como objetivo analisar contribuições de 

ambientes virtuais no aprendizado matemático. Em trabalhos anteriores 

(BARREIRA; BAIRRAL, 2016) e (BARREIRA; BAIRRAL, 2017) 

exemplificamos atividades que trabalhamos com futuros professores de 

matemática no Virtual Math Team com o GeoGebra, o VMTcG. 

Com as constantes transformações vividas pela educação há uma 

busca dos professores por métodos alternativos de ensinar. Na educação 

matemática esta procura não está sendo diferente. Uma delas é pelo uso de 

ambientes de geometria dinâmica (AGD) nos processos de ensino e de 

aprendizagem. Apesar de ainda serem pouco usado nas escolas, os AGD 

vem modificando a forma de aprender matemática, por exemplo, 

transformando a construção e a representação estática de uma figura, para 

formas dinâmicas e que constituem uma classe de figuras e propriedades. 

Acreditamos que AGD também favorecem a construção de conceitos 

e a compreensão de propriedades das figuras geométricas. Estudos 

destacam que, com a utilização de um AGD, o usuário possui liberdade para 

procurar soluções, fazer argumentações (SCHEFER; PASIN, 2013), testar 

hipóteses (RICHT et al., 2012), criar conjecturas (BACCALINI-FRANK, 

2012), deduzir propriedades matemáticas de modo ascendente (da 

construção para a teoria) ou descendente (da teoria para a construção) 

(ARZARELLO et al., 2002) e criar estratégias variadas (GRAVINA, 1996). 

Portanto, promover o movimento intrínseco da exploração até as 

justificativas matemáticas (POWELL; PAZUCH, 2016) pode contribuir para 

que professores, formadores e pesquisadores em Educação Matemática 

percebam o potencial do uso de AGD. De tal modo, este movimento pode 

contribuir para melhorar a aprendizagem em geometria, envolvendo 

professores e futuros professores no incremento de ideias matemáticas, por 

meio da colaboração online. 
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Além da introdução e das considerações finais, a monografia possui 

três capítulos. No primeiro capítulo expusemos algumas particularidades de 

AGD na aprendizagem matemática. Destacamos algumas particularidades 

dos dispositivos que trabalhamos. Ilustramos algumas ferramentas e 

discorremos sobre o potencial destes dispositivos na aprendizagem segundo 

alguns autores em diversos conteúdos matemáticos. 

No segundo capítulo, apresentamos a importância da elaboração de 

tarefas para serem usadas em um AVA, autores afirmam que as tarefas em 

um AVA requerem características próprias e que são diferentes daquelas 

voltadas para ambientes tradicionais de salas de aula, e ilustrarmos as 

tarefas de geometria que foram usadas em nossa investigação com o 

VMTcG no decorrer da pesquisa. 

No terceiro capítulo mostramos a análise das atividades que foram 

implementadas no VMTcG com licenciandos do curso de matemática da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Essa intervenção foi 

dividida em duas partes, uma com licenciandos construindo um quadrilátero 

e a outra com licenciandos analisando o rastro do ortocentro, ambas no 

VMTcG. Uma atividade ocorreu no primeiro semestre de 2016 e a segunda 

no segundo semestre também de 2016. Ambas apresentam o processo de 

resolução online da construção, observação e justificativa das tarefas pelos 

licenciandos.  

Acreditamos que as possibilidades que aparecem por meio do 

ambiente virtual VMT como visualizar, justificar, podem melhorar a 

compreensão e o aprendizado da matemática, propiciando aos usuários 

diferentes maneiras de validar suas argumentações, sendo um ambiente 

minimizador de dificuldades encontradas para justificativas em matemática, 

podendo ser, inclusive, utilizada como estratégia de avaliação do próprio 

aprendizado.  
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CAPÍTULO 1. Algumas particularidades de AGD na 
aprendizagem matemática 
 

Neste capítulo discorreremos sobre ambientes de geometria dinâmica 

(AGD) e ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), particularmente, 

destacaremos algumas características dos dois dispositivos que usamos em 

nossa pesquisa: o GeoGebra e o Virtual Math Team com o GeoGebra 

(VMTcG).  

As singularidades de um AGD para inovar o aprendizado matemático que 

destacaremos são:  

 Construção e Exploração de formas geométricas na tela; 

 Desenho versus figura; 

 Variantes e Invariantes 

 Raciocínio ascendente ou descendente 

As especificidades apresentadas não ocorrem na sequência descrita 

e não são excludentes. 

 

1.1 Explorando, manipulando e diversificando formas 
geométricas na tela 

 
Os ambientes virtuais de aprendizagem (AGD) podem proporcionar 

uma maior liberdade de manuseio em uma figura, possibilitando aos 

usuários a construção, a manipulação e a visualização, de modo mais ágil, 

ajudando na formulação de suas justificativas na busca por soluções de 

problemas propostos. Segundo Bairral (2015), em relação aos recursos 

manipulativos convencionais, um dos seus diferenciais é a possibilidade de 

clicar, arrastar e transformar uma figura, mantendo ou não as suas 

propriedades euclidianas. Desta forma acreditamos que os AGD podem 

contribuir com o aprendizado matemático, pois eles permitem a construção e 

o manejo de objetos matemáticos na tela do computador (PEREIRA, 2012). 

Apesar de ainda serem pouco usado nas escolas, os AGD vem modificando 

a forma de aprender matemática, por exemplo, transformando a construção 

e a representação estática de uma figura, para formas dinâmicas e que 
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constituem uma classe de figuras e propriedades. Barreira e Bairral (2017)1, 

aplicando uma tarefa que buscava que os participantes construíssem um 

quadrilátero por meio da interseção entre três circunferências no Virtual Math 

Team2 com o GeoGebra (VMTcG), um chat multi-representacional (ÇAKIR; 

ZEMEL; STAHL, 2009),  e analisassem a  sua natureza, concluíram que um 

dos graduandos após utilizar algumas ferramentas do GeoGebra, fez 

importantes observações. Segundo ele, a maneira como a circunferência C 

foi criada norteou toda a continuação da atividade: o fato de C possuir o 

mesmo raio que as circunferências A e B (processo da construção da tarefa) 

fez com ele concluísse que, se ligassem todas as interseções construiriam 

um hexágono regular e que a relação entre as diagonais e o raio seria de 1 

para 2. 

 Em sintonia com Powell e Pazuch (2016), reconhecemos um AGD 

como espaço de reflexão, argumentação e construção colaborativa de 

relações geométricas. Em Barreira e Bairral (2017, p.151), vemos as 

conjecturas de um dos participantes em uma tarefa no VMTcG: (i) “portanto, 

se ligarmos todos os pontos formaremos um Hexágono Regular de Lado 

cuja medida do lado é igual ao raio da circunferência A B e C.”, (ii)  “... as 

relações permanecem para quaisquer valores do segmento AB”, (iii) e “e 

qualquer diagonal que ligarmos formaremos sempre um trapézio isósceles”.  

Alagic e Alagic (2013), (apud POWELL; PAZUCH, 2016, p. 195) discorrem 

que: 

em relação à colaboração, Powell e Lai (2009) definem a interação 
colaborativa como troca de ideias, em que uns desafiam as ideias 
dos outros, uns afetam as ideias dos outros, todos trabalhando em 
conjunto com o mesmo propósito. Sobre a colaboração em 
ambientes computacionais, Alagic e Alagic (2013) apresentam três 
critérios: igualdade de participação, interações naturais e síntese 
unificada do trabalho. A colaboração concebe que os integrantes 
podem se sentir à vontade, interagindo, com objetivos comuns, 
negociados pela equipe. Por exemplo, quando professores de 
Matemática trabalham em pequenas equipes, isso pode contribuir 
de maneira significativa na construção do conhecimento 
matemático. Ao perceberem essa contribuição, eles podem utilizar 

                                                 
1
 A implementação da atividade de quadriláteros gerou artigos de Barreira e Bairral (2016; 

2017). 
2
  Desenvolvido por Gerry Stahl e sua equipe na Drexel University (Philadelphia, USA). 

Interlocuções acadêmicas no uso do VMTcG também ocorrem na Rutgers University 
(Newark, New Jersey, EUA) com Arthur B. Powell e seu grupo de pesquisa. 
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projetos similares e trabalhar com seus estudantes em sala de 
aula. 

Além do GeoGebra, que é usado para trabalhar com a geometria, 

funções, cálculo e outros conteúdos – o usuário pode construir, manipular ou 

visualizar figuras geométricas, gráficos, tabelas etc. - existem diversos AGD 

utilizados nas pesquisas em educação matemática, por exemplo, Régua e 

Compasso, Geometricks, Tabulae, Cabri-Geómètre, FreeGeo, 

Sketchometry, Geoplan e GeoGebra aplicativo para smartphones e tablets. 

Todavia, na construção de uma figura geométrica em um AGD, são 

necessários alguns cuidados. Por exemplo, podemos construir um quadrado 

no GeoGebra usando apenas o ícone polígono regular, ou podemos originar 

um quadrado por um processo de construção a partir de uma circunferência. 

Em ambas as formas de construir, o quadrado manterá suas propriedades 

ao ser manipulado (Figura 1).  

 

 
Figura 1: quadrados construídos com ícone e por construção 

Fonte: Elaboração do autor 
 

Se construirmos o quadrado apenas por meio da interseção de quatro 

retas perpendiculares com distâncias iguais não está garantido que o 

quadrado manterá suas propriedades ao ser manipulado. Tampouco, se ele 

poderá ser movimentado por algum vértice, lado ou ângulo e, ainda, se ele 

poderá ser alterado, como ilustrado a Figura 2.  
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Figura 2: quadrado criado sem as condições necessárias e suficientes 

Fonte: Elaboração do autor 
 

Sendo assim, ressaltamos a importância de mudanças na 

metodologia de ensino de matemática, ainda pautada na representação 

estática, para uma metodologia dinâmica e, também, com o uso de AGD. 

Esses ambientes, juntamente com propósitos docentes adequados, podem 

proporcionar uma maneira diferente de ensinar e compreender geometria.  

 

1.2 Fazendo um desenho e construindo uma classe de figuras 

 
As movimentações em uma construção realizada em um AGD são 

variadas, diferente do desenho feito com régua e compasso, que é uma 

representação estática, única, sem movimento. Devido à dinamicidade dos 

AGD a representação de uma figura está sujeita a alterações que podem ou 

não representar uma classe de figuras. Quando a figura é formada por um 

processo baseado em suas condições necessárias e suficientes (por 

exemplo, ao construir um quadrado se o usuário se pautar na congruência 

dos quatro lados, dos quatro ângulos e das diagonais perpendiculares 

construirá um quadrado. Como ilustra a figura a baixo) as transformações 

nela não alteram suas propriedades definidas no processo, suas mudanças 

ocorrem apenas quanto ao tamanho e posição. A figura 3 representa uma 

classe de quadrados. 
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Figura 3: classe de quadrados construídos a partir de propriedades 

Fonte: elaboração do autor 

 

Se, ao construir um quadrado, o usuário se orientar em dispor quatro 

segmentos congruentes em forma de quadrado ao clicar e arrastar um deles 

a figura se deformará. As figuras construídas sem processo pautado em 

suas condições necessárias e suficientes apresentam falsas propriedades, 

ou seja, quando movimentadas podem ocasionar diversas alterações quanto 

não só na posição e tamanho, mas em ângulos, lados e área, por exemplo. 

Essas mudanças, quando ocorridas, fazem com que a figura não pertença a 

uma classe, uma categoria. Neste caso, a construção feita é um desenho, 

pois nela observamos particularidades que, muitas vezes, são falsas e não 

constituem o conjunto de propriedades do objeto geométrico em análise, 

conforme ilustração a seguir (Figura 4). 

 
Figura 4: quadrado construído sem suas propriedades 

Fonte: elaboração do autor 

 
Embora a construção de desenho seja importante para que o sujeito 

aprimore o seu conhecimento geométrico a partir de análise das 

deformações, é na construção e análise de figuras que o refinamento e o 

convencimento de propriedades geométricas ocorrem. Nesse sentido, 

Gravina (1998) introduz o termo estabilidade para se referir às figuras 
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construídas em um AGD. Gravina (1998), (apud, MEIER; GRAVINA 2012, 

p.1), complementam: 

os programas de geometria dinâmica, dentre eles o GeoGebra, 
são ferramentas que permitem a construção de figuras 
geométricas a partir das propriedades que as definem. Eles 
apresentam o interessante recurso de “estabilidade sob ação de 
movimento”. Ou seja, feita uma construção, a figura que está na 
tela do computador se transforma quanto ao tamanho e posição, 
mas preserva as propriedades geométricas que foram impostas no 
processo de construção, bem como as propriedades delas 
decorrentes. Assim, a “figura em movimento” guarda 
características que são importantes sob o ponto de vista da 
geometria e estas figuras que não perdem suas propriedades são 
ditas figuras da geometria dinâmica.  

 

No tocante à estabilidade, surge a observação de variantes e 

invariantes, outra particularidade de um AGD, as quais abordaremos a 

seguir. 

 

1.3 Observando Variantes e Invariantes 

 
Zulatto (2002), citada em Amaral (2011), divulga um estudo em que 

analisou potencialidades de software de geometria dinâmica (SGD) 

relatadas por professores de Matemática que o utilizaram em suas aulas. Os 

docentes destacaram como aspectos positivos a possibilidade de realizar 

construções geométricas, a promoção de atividades investigativas e de 

descobertas matemáticas, e a dinamicidade na visualização. Por exemplo, 

ao construir e arrastar as figuras é possível identificar as propriedades 

geométricas descobertas. Além disso, de acordo com os professores 

entrevistados, quando conteúdos matemáticos são trabalhados com estes 

softwares, os alunos têm mais facilidade de observar as figuras, suas 

propriedades e invariantes.  

Assumimos como invariantes as observações (de conceitos, de 

propriedades ou de construção) que não variam com as movimentações. Por 

exemplo, após construirmos um triângulo, ao movimentarmos livremente 

qualquer um de seus elementos (lados, vértices ou ângulos), a soma dos 

seus ângulos internos se mantem 180º. Neste caso, a soma dos ângulos 

internos é aspecto invariante. Por outro lado, os lados a, b e c variam de 

comprimento quando movimentados; dessa forma, o perímetro do triângulo 
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pode variar, assim o perímetro de um triângulo é variante, conforme ilustrado 

na Figura 5. 

 
 

 
Figura 5: triângulo movimentado 

Fonte: elaboração do autor 
 

Observe que no triângulo de perímetro 14.69, a soma dos ângulos 

internos α = 48.82º, β = 48.76º e  γ = 82.42º é igual a 180º e no triângulo de 

perímetro 12.89 a soma dos ângulos internos α = 56.6º, β = 56.02º e  γ = 

67.38º também é igual a 180º. Portanto está é uma figura estável, pois 

mantém propriedades da classe de triângulos, neste caso a soma dos 

ângulos internos. 

Todas as quatro particularidades apresentadas anteriormente, 

discutidas na literatura de estudos focados em AGD, podem ser pensadas 

na interação entre apenas um individuo e o dispositivo. Todavia, elas podem 

ser potencializadas quando constituímos grupos para interagir colaborativa e 

sincronicamente em tarefas de matemática. Um dos ambientes síncronos 

para constituir esses grupos é o Virtual Math Team (VMT) que integra o 

GeoGebra (VMTcG). Neste cenário as descobertas individuais passam a ser 

um produto do grupo constituído na interação para resolver as tarefas e, 

outras singularidades surgem para enriquecer o aprendizado em ambientes 

dinâmicos de construção geométrica. 

 

1.4 Raciocinando de forma ascendente e descendente 
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Atividades em AGD, quando proporcionam exploração e interação 

dinâmicas, podem favorecer a construção de conceitos; a emergência, 

compreensão e dedução de propriedades das figuras geométricas. Embora 

as formas de interagir e raciocinar em AGD sejam variadas Arzarello et 

al.(2002) indicam dois modos de raciocinar e deduzir propriedades 

matemáticas: o ascendente (da construção para a teoria) e o descendente 

(da teoria para a construção). No primeiro as ideias emergem da construção 

e no segundo o sujeito aplica o que conhece para construir e deduzir.  

Inspirados em Arzarello et al. (2002), Barreira e Bairral (2017) 

observaram o uso de um raciocínio ascendente quando um dos participantes 

afirma “o interessante é que se unirmos o ponto G ao C e D a C”, “temos 3 

triângulos equiláteros congruentes”. A partir dos recursos interativos e 

construtivos proporcionados pelo AGD com GeoGebra o usuário pode testar, 

concluir e divulgar sua hipótese  sobre a construção realizada. A observação 

do raciocínio ascendente esteve, na suposição dos autores, influenciada 

pelo tipo de tarefa proposta, que se tratava de uma proposição mais 

fechada. Nela a construção que ia sendo feita orientava os participantes no 

tipo de propriedade que poderia ser usada em sua análise. 

Interação em um AGD integrado em um AVA: 

 

1.5 Favorecendo o uso simultâneo de diferentes espaços 
comunicativos 

 
Um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) possui a comunidade 

constituída e sua intencionalidade, as normas, o propósito educativo, as 

tarefas de formação, os diferentes espaços comunicativos variados e os 

artefatos mediadores. Os artefatos podem ser ferramentas físicas ou 

elementos socioculturais. A aprendizagem em um AVA pode ser observada 

mediante a análise das interações ocorridas (BAIRRAL, 2011). 

Interação é um ato comunicativo que objetiva o compartilhamento de 

significados entre os integrantes de certo contexto de aprendizagem 

(BARREIRA; BAIRRAL, 2017). Os envolvidos no processo interativo 
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modificam as relações que se estabelecem no ambiente. Portanto, a 

interação não é uma cena estática, mas dinâmica (STAHL, 2009). 

“A dinâmica interativa em um AVA tende a transcorrer em função das 

demandas sociocomunicativas dos seus participantes” (BAIRRAL, 2011, 

p.175). Os indivíduos estão inseridos no processo, não são sujeitos 

meramente envolvidos, eles pertencem e participam das interações. O 

posicionamento do mediador é fundamental para motivar constantemente os 

indivíduos, podendo solicitar reflexões coletivas e promover processos autor-

reflexivos.  

Cada interação apresenta informações variadas, estas estão 

relacionadas semântica e hipertextualmente com o conteúdo de alguma 

outra intervenção a que faz referência ou a algum outro contexto. Para 

Bairral (2011), a construção do conhecimento em ambientes virtuais é 

realizada hipertextualmente; o hipertexto é uma tecnologia que rompe com a 

linearidade. É por meio da escrita que explicitamos e desenvolvemos nosso 

pensamento, podendo revisar em diferentes tempos nosso desenvolvimento 

cognitivo em determinada atividade e assim refinar nossas conclusões. 

Seja qual for o uso de um AVA, a análise deve ser diferente de acordo 

com a utilização, pois o propósito e a intencionalidade, por exemplo, serão 

diferentes. Concordamos com Bairral (2011), que os meios de obter e 

analisar dados serão, da mesma forma, distintos e variados, e que todas as 

interações postadas em um AVA são positivas e podem trazer elementos 

formativos variados. 

 

1.6 O Virtual Math Team com GeoGebra (VMTcG)    

 
O VMTcG3 é um ambiente virtual online gratuito que é utilizado para a 

resolução de atividades de matemática de forma colaborativa. Ele foi 

desenvolvido em 2003, pelo professor e doutor Gerry Stahl e sua equipe 

colaboradora, na Drexel University, Philadelphia, USA. O site VMTcG 

possue três áreas que são: o VMT lobby, o VMT chat rooms e o VMT wiki. O 

                                                 
3
 Para acessá-lo em http://vmt.mathforum.org/vmt/index.html é necessário realizar um 

cadastro para obter nome e senha de acesso. 

http://vmt.mathforum.org/vmt/index.html
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VMT lobby é a parte do ambiente virtual em que o usuário pode ver todas as 

salas de chat, criar seu espaço4, obter informações básicas do ambiente 

virtual, ir para página do VMT wiki, descobrir quem está online, atualizar o 

perfil, selecionar o projeto para localizar a sala da atividade, etc. O VMT chat 

rooms é usado para grupos trabalharem juntos nas tarefas. E por fim o VMT 

wiki é um local em que você pode ler sobre as ideias de diferentes grupos 

inclusive do seu próprio país e também pode editar o ambiente virtual, para 

melhorar seu conteúdo (MARQUES, 2014).  

O VMT chat rooms é um lugar em que são realizadas sincronicamente 

tarefas matemáticas. É possível constituir este ambiente com: 

quadro branco (White board) para representações gráficas, do 
GeoGebra, que ajuda na resolução de atividades, da wiki,  área de 
chat, que é a seção  para interagir com outros membros por 
escrito de modo síncrono. Entretanto, as salas podem ser 
constituídas de outros recursos (na forma de abas como é feito o 
Quadro branco e GeoGebra). (MARQUES, 2014, p.14) 

 

As áreas que usamos na pesquisa foram: o quadro branco5 (espaço 

para construções, desenhos e demais inscrições), o GeoGebra (para 

construções geométricas) e a área de chat, que serve para interações 

escritas (Figura 6). 

                                                 
4
 É a criação de seu projeto com seus subprojetos, tópicos e salas.  

5
 O VMTcG inicia com um dos recursos escolhidos, por exemplo, com quadro branco, e 

para abrir o outro, por exemplo, o GeoGebra é necessário clicar na aba correspondente. 
Essas duas áreas não são abertas simultaneamente. 
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Figura 6: imagem da sala do VMTcG 

Fonte: Marques e Bairral (2016) 
 

Bairral (2015) comenta algumas especificidades do VMTcG. O 

quadro branco possui ferramentas para inscrições variadas e similares a 

outros programas de desenho, por exemplo, o Word e o Paintbrush. O 

GeoGebra  tem as mesmas funcionalidades de construção do GeoGebra 2D. 

A única diferença é que o VMTcG possui o botão Realize/take control 

(Realiza/Passa controle). O objetivo deste botão é que os integrantes das 

salas trabalhem no programa um de cada vez, ou seja, quando o usuário 

tem necessidade de construir algo ele solicita ao grupo o controle do 

programa. Tudo o que um integrante do ambiente fizer os outros 

acompanham, observando.  

A Barra deslizante é outra ferramenta das salas do VMTcG. Ela 

mostra todo histórico construído no quadro branco ou no GeoGebra, 

deslizando a barra. Por exemplo, construíram um triângulo e um quadrado 

em uma sala. Para saber qual polígono foi construído primeiro, então, 

deslizando esta barra para cima ela desfaz tudo que foi feito no campo 

gráfico do GeoGebra e, para baixo, ela refaz toda a construção. A 

ferramenta player6 permite que o usuário veja e reveja todo esse histórico 

                                                 
6
 Veja um exemplo em http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/pontos-

notaveis-de-um-triangulo/ 

Campo das mensagens 

 

Campo de Chat 

Barra deslizante 

Aba do Quadro Branco Aba do GeoGebra 

Realiza/passa controle do GeoGebra 

Campo do GeoGebra 
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construído sem interrupções; seu processo de construção é gravado, por um 

tipo de gravação visual.  Existe também um botão Add a Tab, cuja função é 

adicionar uma aba de algum recurso disponível no ambiente, como o 

GeoGebra e o quadro branco. A área do chat é dividida em três campos que 

são: campo de mensagens, de usuários e de chat. A finalidade do campo de 

mensagens é a escrita dos diálogos entre os integrantes da sala. Já o 

campo de usuários mostra quem está no ambiente. Por último, o campo de 

chat que registra a escrita dos participantes com sinalizadores temporais de 

interação e de outras ações feitas no quadro branco. 

 

1.7 Características discursivas e cognitivas do VMTcG 

 
Em matemática justificar é muito importante e para muitos estudantes 

essa é uma ação difícil. Observando nossos dados de pesquisa, podemos 

perceber que, com a utilização do VMTcG, os licenciandos puderam gerar 

conjecturas e observar propriedades, conceitos que foram emergindo 

naturalmente durante a interação. A possibilidade de verificar a validade ou 

não se torna mais rápida mediante a dinamicidade favorecida pelo ambiente. 

As possibilidades interativas com os diferentes artefatos (chat, 

GeoGebra, player etc.) para o caminho da justificativa viabilizam uma 

(re)elaboração de estratégias de raciocínio, pois a mediação dinâmica entre 

o sujeito e o VMTcG proporciona um rápido artifício de revisão, refinamento 

e reavaliação constante do processo de raciocínio, seja ele individual ou 

coletivo.  

Esta revisita (individual ou coletiva) pode ser, inclusive, utilizada como 

estratégia de avaliação do próprio aprendizado. Por meio da ferramenta 

player o estudante pode reorganizar todo o seu raciocínio e anotar passo a 

passo toda a sua técnica de justificativa, apurando assim sua escrita 

matemática. Neste ambiente, nenhum dos artefatos descritos são 

predominantes, não existe uma hierarquia; a conjunção da produção escrita 

com o  GeoGebra  mais o quadro branco geram um produto da colaboração, 

não individual, mas sim coletivo. Além do mais, os recursos manipulativos 

proporcionados, tais como clicar, arrastar, transformar uma figura, são 
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ferramentas de grande potencial no ensino e aprendizagem da matemática. 

A reciprocidade no compartilhamento de informações possibilitada pelo 

dispositivo é outro aspecto relevante no aprendizado.  
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CAPÍTULO 2. Tarefas em um AVA 
 

Neste capítulo refletiremos sobre a importância da elaboração de tarefas 

para serem usadas em um AVA e ilustraremos as tarefas de geometria que 

foram usadas em nossa investigação com o VMTcG. 

2.1 Pensando em tarefas em um AVA 

 

Uma tarefa em um AVA “possui a função de ser disparadora de 

interlocuções e de emergência e desenvolvimento de ideias.” (Bairral 2011, 

p.176). Acreditamos que as tarefas neste ambiente precisam ser pensadas 

em função do público alvo, não sendo restritas apenas à dimensão 

tecnológica. Sendo assim, o foco da interação deve estar centrado na 

demanda do sujeito, pois a sua participação na tarefa que promoverá o seu 

aprendizado.   

Em um AVA, o tipo de interação e os processos cognitivos a ele 

intrínsecos tem relação com o propósito pedagógico do ambiente. Nessa 

arquitetura, segundo Powell e Pazuch (2016), as tarefas requerem 

características próprias e que são diferentes daquelas voltadas para 

ambientes tradicionais de salas de aula, tais como: (i) construção, (ii) 

interação, (iii) significado matemático, (iv) questionamento, (v) engajamento, 

(vi) linguagem matemática e (vii) feedback, uma vez que o professor não 

está presente fisicamente no mesmo ambiente, sendo o contato entre o 

professor e aluno de modo indireto e em alguns eventos apenas virtual.  

Ainda para Powell e Pazuch (2016), esses princípios metodológicos 

para a elaboração de tarefas abrangem três intencionalidades; a 

representação (como GeoGebra) e a comunicação (como rede social e chat) 

que promovem o ambiente colaborativo virtual, as próprias tarefas 

matemáticas que estimulam a criatividade e a colaboração das ideias 

emergentes dos alunos. Os autores articulam que, 

para que o diálogo sobre esses três elementos faça sentido à 
aprendizagem é importante que ele: tenha uma permanência com 
algum tipo de registro gráfico; seja uma ação responsável e 
comprometida; seja uma atividade espontânea, mas deliberada e 
sujeita a ser repensada, relida e revisada. Esses atributos do 
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diálogo são necessários para que ele seja uma fonte para a 
aprendizagem e para a reflexão profunda. (POWELL & PAZUCH, 
2016, p.196) 

Nessa vertente com a possibilidade de acesso à Internet, com 

informações circulando mais livremente, o cenário para criação de meios 

que contribuam para o desenvolvimento do pensamento matemático são 

amplas. Os recursos informatizados mudam o cenário de aprendizagem, 

ampliando as possibilidades e produzindo uma dinamização nas aulas. De 

acordo com Bairral (2012, p. 34),  

este tipo de arquitetura deixa de usar a informática como 
tecnologia reprodutora de processos convencionais (cópia, 
checagem, reprodução, memorização) para potencializar a 
descoberta e a recriação mediante manipulação (via mouse), 
interação e simulação. 

  Acreditamos que as possibilidades que aparecem por meio destas 

novas maneiras de visualizar, justificar, podem melhorar a compreensão e o 

aprendizado da matemática. O usuário de uma AGD online, por exemplo, 

pode estar em um processo de resolução de uma tarefa e no meio deste 

esquecer algum conceito matemático necessário para continuar a resolver, 

por já está conectado à Internet ele pode rapidamente realizar uma busca e 

procurar pelo que precisa e então retornar à sua tarefa. Acreditamos que 

esta possibilidade de busca seja um artificio positivo que proporciona uma 

dinamização no cenário de aprendizagem. Todavia, se o objetivo da tarefa é 

estimular o aluno a conjecturar, justificar matematicamente utilizando 

somente o AGD a possibilidade de busca online pode ser repensada e assim 

removida como alternativa. Em Marques e Bairral (2014) vemos futuros 

professores interagindo a distância no VMTcG na busca de uma justificativa 

para o Teorema de Varignon. O olhar mais dinâmico e processual 

proporcionado por um AGD pode ser um importante aliado para a produção 

de provas, pois envolve explorações e aprofundamentos contínuos de suas 

descobertas e argumentos. Entretanto, é fundamental que os objetivos de 

cada tarefa estejam explícitos para que o caminhar de cada uma esteja de 

acordo e assim promova o aprendizado pretendido. 

A tarefa deve ser pensada em função do público a que se destina 
e seus objetivos não podem ficar restritos apenas à dimensão 
técnica e estética da tecnologia. Considerando, então, que será a 
necessidade do interlocutor e sua participação na comunidade que 
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promoverá o seu aprendizado, o foco da interação passa a estar 
centrado na demanda do sujeito. (BAIRRAL 2011, p.176) 

 

2.2 Tarefas elaboradas no VMT com o GeoGebra 

 
As tarefas que apresentaremos foram adaptadas por nosso grupo de 

estudos e pesquisa, Gepeticem7. Aplicamos estas nas turmas das disciplinas 

IE-395 (Ensino de Matemática II; 2016.1) e IE-627 (Ensino e aprendizagem 

matemática em ambientes virtuais; 2016.2), respectivamente, disciplina 

obrigatória e optativa, para o curso de licenciatura em matemática na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).  

Estas tarefas foram focadas em Geometria, de cunho exploratório e 

investigativo, em que os participantes pudessem argumentar, conjecturar e 

justificar com auxílio do AVA as suas respostas. Deste modo, os dois 

problemas propostos que apresentaremos foram de natureza fechada de 

construção e aberta de construção, respectivamente. Gravina (1996) 

comenta que nos problemas de geometria do tipo aberto o enunciado não 

exibe uma indicação de resposta, e com a utilidade de um SGD, as 

estratégias e a postura investigativa dos alunos contribuem para a formação 

de uma concepção diferente sobre a matemática construída no ambiente 

escolar. 

 Para Ponte (2005), uma tarefa aberta é a que comporta um grau de 

indeterminação significativo no que é dado, no que é pedido, ou em ambas 

as coisas e uma tarefa fechada é aquela na qual é claramente dito o que é 

dado e o que é pedido. Atrelando esses dois polos, Ponte (2005) obtêm 

quatro quadrantes: no 1º quadrante encontram-se as tarefas de exploração 

que compõem tarefas relativamente abertas e fáceis; no 2º quadrante, o 

exercício que é uma tarefa fechada e de desafio reduzido; no 3º quadrante 

apresenta o problema que é uma tarefa fechada, mas com elevado desafio; 

e, por fim, no 4º quadrante exibe as tarefas de investigação, que possuem 

um grau de desafio elevado, mas de caráter aberto (Figura 7). 

                                                 
7
 Grupo de estudos e pesquisas das tecnologias da informação e comunicação em 

educação matemática. http://www.gepeticem.ufrrj.br. 
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Figura 7: relação entre diversos tipos de tarefas, em termos do seu grau de desafio e de 
abertura 

Fonte: Ponte (2005, p.8) 

 
Seja qual for a natureza da tarefa proposta, justificar, conjecturar e 

argumentar são passos fundamentais no processo de ensino e 

aprendizagem. Concordamos com Scheffer e Pasin (2013), citados em 

Marques (2014), que, se soubermos justificar ou argumentar tal que sejam 

compreendidos e aceitos os conteúdos matemáticos, isso pode ser um 

indicador de aprendizagem.  

As tarefas elaboradas e ilustradas a seguir foram pensadas para as 

especificidades do VMTcG (Quadro 1). Com as devidas alterações elas 

podem ser utilizadas em outro ambiente de geometria dinâmica.  

 
Tarefa Tipo Objeto matemático 

em análise 

1 Fechada, de construção Trapézio 

2 Aberta, de construção Parábola 

Quadro 1: tipo de tarefa elaborada e implementada 
Fonte: elaboração do autor 

 

Tarefa 1: Construindo um quadrilátero 

- Construa um segmento AB; 
- Marque o ponto médio de AB (Ponto C); 
- Por meio da ferramenta (Círculo dados centro e Um de seus pontos), 
construa duas circunferências de centro A e B e raio até o ponto médio C. 
Com a mesma ferramenta faça uma circunferência de centro C que 
intercepte as extremidades A e B; 
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- Com a ferramenta (Interseção de dois objetos) marque as interseções entre 
as circunferências de centro A e B com a de centro C. A seguir, crie os 
segmentos AD, DG e GB. (Obs: Na construção das circunferências clique 
nos pontos já existentes do segmento inicial, para não criar novos pontos). 

 Manipule a construção, dê os valores dos ângulos e dos lados. Qual é o 
quadrilátero em questão?  

 Comente o que ocorre quando este é manipulado. 
 

Trata-se de uma tarefa de natureza fechada e de construção, sendo 

necessário conhecimento prévio de conceitos sobre quadriláteros, 

particularmente, relação entre ângulos, diagonais e tipos de quadriláteros. 

Por se tratarem de participantes que já possuíam familiaridade com 

geometria, pois tinham cursado em semestres anteriores ou estavam 

cursando no mesmo semestre as disciplinas Construções Geométricas, 

Geometria Euclidiana Plana e Tópicos de Geometria Espacial, obrigatórias 

da Licenciatura em Matemática (Quadro 2), acreditamos que não foi preciso 

que algum dos participantes recorresse a pesquisas no momento da 

resolução. 

 
Licenciando(a) Construções 

Geométricas 
Geometria Euclidiana 
Plana 

Tópicos de 
Geometria 
Espacial 

André Já cursou Já cursou Já cursou 

Márcio Já cursou Em curso (2016.1) Já cursou 

Kátia Já cursou Já cursou Já cursou 

Gabriela Já cursou Já cursou Já cursou 

Talita Em curso (2016.1) Já cursou Já cursou 

Quadro 2: relação aluno – disciplinas 
Fonte: elaboração do autor 
 

Para este trabalho analisaremos as salas: teste 2 e teste 3, nas quais 

propusemos a tarefa anterior adaptada por nossa equipe de pesquisa. A 

quantidade de participantes não foi suficiente para preencher três salas; 

assim, a sala teste 1 não obteve integrante algum. Por isto, a descartamos 

de nossa análise.  

Para facilitar o entendimento e a escrita intitularemos as salas teste 2 

e teste 3 de sala 2 e sala 3, de modo respectivo. 

As constituições das salas ficaram assim (Quadro 3): 
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 Início Final  Participantes 

Sala 2 14 horas e  
34 minutos 

15 horas e 53 
minutos 

Licenciandos: André e 
Márcio 
Professor: Bairral 

Sala 3 14 horas e  
42 minutos 

15 horas e 44 
minutos 

Kátia, Gabriela e Talita 
Professor: Bairral 

Quadro 3: constituição das salas 2 e 3 
Fonte: elaboração do autor 
 

Quanto ao conhecimento e familiaridade com o GeoGebra, 

elaboramos um questionário8 de auto avaliação sugerido aos participantes, 

para que pudessem indicar em qual nível se apresentavam (Quadro 4). 

 
Graduando(a) Idade   Conhecimento no GeoGebra 

André 23 Bom 

Márcio 24 Baixo 

Kátia 23 Regular 

Gabriela 22 Regular 

Talita 23 Baixo 

Quadro 4: relação graduando – conhecimento no GeoGebra 
Fonte: elaboração do autor 
 

O objetivo da análise que será apresentada no capítulo seguinte é 

ilustrar como os licenciandos interagiram no VMTcG na resolução de uma 

tarefa com os propósitos de construir um quadrilátero e analisar a natureza. 

Para tal, ilustraremos interações ocorridas nas salas 2 e 3. A sala 2 contou 

com a participação de dois licenciandos; já a sala 3 foi constituída por três 

participantes, fator que aumentou o fluxo interativo quando comparado com 

a outra sala. Como mostraremos, na sala 2 a interação na resolução da 

tarefa de um participante foi maior do que a do outro, acreditamos que esta 

maior participação se da pelo fato da intimidade com GeoGebra, pois o 

estudante que disse ser bom utilizando o software, foi o estudante André, 

enquanto o estudante Márcio diz ter uma familiaridade regular com software, 

e também por ser tratar de um aluno tímido em relação a interação com o 

resto do turma. A conexão lenta da Internet pode ter sido outro limitador. 

Todavia a participação maior de um graduando em relação ao outro 

não reflete em um ter mais conhecimento, pois sabemos que a dificuldade 

                                                 
8
 O questionário de auto avaliação proposto aos participantes tinha como níveis de 

conhecimento no GeoGebra as opções: baixo, regular, bom e exelente. 
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na organização de uma justificativa é frequente em alunos de matemática, 

além, do tempo dedicado à resolução da atividade, o formato simultâneo de 

comunicação (mensagens escritas, inserções no quadro branco e 

construções no GeoGebra) oferecido pelo VMT e uma dinâmica interativa 

(síncrona) com que os licenciandos precisam também se familiarizar mais. 

De acordo com Bairral e Marques (2016), cabe investigar também como 

interações no VMTcG podem auxiliar no aprimoramento de processos de 

justificativa e prova. 

Tarefa 29: Qual é a forma do rastro? 

Trace duas retas paralelas.  Construa um triângulo, de modo que um vértice 
pertença a uma das retas e os outros dois vértices a outra reta. A reta que 
contém apenas um vértice, denominaremos de reta (r) e a reta com os 
outros dois vértices, reta (s). Localize o ortocentro (ponto de intersecção das 
alturas) do triângulo construído.  
Movimente livremente. O que você percebe? 
 

Ao longo da tarefa sugerimos aos participantes: 

O GeoGebra tem um recurso denominado “Habilitar Rastro”. Com o 

botão direto do mouse, clicando sobre o ortocentro, abrirá uma janela 

ilustrada na figura seguinte (Figura 8). 

 
Figura 8: ferramenta do GeoGebra 

Fonte: elaboração do autor 
 

Selecione “Habilitar Rastro”, movimente alguns dos elementos da 

construção e observe o efeito. Para apagar o “rastro” basta dar um zoom. 

(a) Movimentando o vértice construído sobre a reta (r), o que podemos 
afirmar em relação ao “rasto” determinado pelo ortocentro? Por quê? 
 

                                                 
9
 Agradecemos ao professor Alexandre Rodrigues de Assis pela parceria na revisão e 

reelaboração desta tarefa. 
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(b) Movendo, sobre a reta (s), um dos dois vértices do triângulo, é 
possível estabelecer alguma relação entre traçado realizado pelo 
deslocamento do ortocentro com o “rastro” do item (a)? Justifique. 

 

 O objetivo da análise desta tarefa de natureza aberta de construção 

será observar como os futuros professores em matemática interagem no 

VMTcG na resolução de uma tarefa com o propósito de, por meio do rastro 

do ortocentro de um triângulo, formado por retas paralelas, observar se 

existe uma parábola e uma reta. Os futuros professores são alunos da 

disciplina optativa IE-627 (Ensino e aprendizagem matemática em ambientes 

virtuais; 2016.2) oferecida pela UFRRJ. Os participantes desta tarefa já 

possuíam conhecimento do ambiente virtual utilizado, o VMTcG, devido a 

participações em disciplinas anteriores que o empregaram. Formamos uma 

sala apenas com esta atividade, a qual denominamos de sala 1. 

A sala 1 foi constituída por três participantes Gabriela, Carol e Talita, 

mais os membros do Gepeticem João Carlos e Bairral e teve duração de 

duas horas. Por questões pessoais a aluna Talita não pode participar nesta 

interação. 

 

2.3 Ambientando-se ao dispositivo 

 
Em ambas implementações abrangemos dois propósitos: salas para a 

ambientação no VMTcG e salas para a resolução da tarefa proposta. De 

inicio costumamos propiciar um tempo de ambientação, cerca de 30 

minutos, no qual os interlocutores têm a possibilidade de se familiarizar com 

o ambiente virtual, não havendo atividade matemática específica para ser 

resolvida. É apenas um conhecimento do cenário e de suas ferramentas. 

Na ambientação da tarefa 1 alguns alunos tentaram se conectar ao 

ambiente virtual, mas tiveram algumas dificuldades para entrar nas salas 

corretas e onde clicar. Neste dia o VMT parecia estar com alguns problemas, 

pois não conseguíamos ver a realização da tarefa feita pelos dois 

participantes que se conectaram. A instalação do software Java, que será 

usado como plataforma para o VMT chat rooms (Apêndice), também foi um 

problema para pelo menos um participante. 
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Para a tarefa 2, como nossos participantes já possuíam conhecimento 

do ambiente virtual utilizado, devido a participações anteriores a 

ambientação não foi necessária. 

CAPÍTULO 3. Análise das tarefas no VMTcG 
 

Adaptadas e implementadas as tarefas, organizado os dados obtidos, 

discorreremos neste capítulo sobre a análise das informações. O objetivo é 

analisar as observações e conjecturas originadas nas tarefas aplicadas no 

ambiente virtual, a partir da interação online dos licenciandos. 

 

3.1 Ingerências analisadas no VMTcG  

 

Nesta seção ilustraremos duas implementações realizadas no 

ambiente virtual VMTcG. A primeira10 apresenta o processo de resolução 

online, em duas salas, da tarefa fechada de construção que gera um 

quadrilátero, realizada por uma dupla (sala 1) e por um trio (sala 2) de 

licenciandos mais um mediador, no projeto UFRRJ e no subprojeto 

VMT_Teste (Apêndice), e a segunda descreve o processo de resolução 

também online da tarefa do tipo aberta de construção que busca descobrir 

qual é a forma do rastro formado, constituída por três participantes mais dois 

mediadores, no projeto UFRRJ e subprojeto VMT. Essas implementações 

fazem parte do projeto de pesquisa que analisa interações e 

desenvolvimento conceitual em ambientes virtuais de aprendizagem. 

As implementações descritas a seguir foram compostas por dois 

propósitos: (i) salas para a ambientação no VMTcG e (ii) salas para a 

resolução da tarefa proposta. Todavia, as análises explicitadas neste 

trabalho são apenas as das salas de resolução. 

 Ao realizarmos a ambientação, momento – cerca de 30 minutos - no 

qual os interlocutores11 possuem a oportunidade de se familiarizar com o 

ambiente virtual, com as ferramentas disponíveis para serem utilizadas, os 

participantes percebem que o GeoGebra não pode ser utilizado ao mesmo 

tempo por todos, pois um botão do VMTcG chamado take/release control 
                                                 
10

 Tarefa implementada que gerou dois artigos para Barreira e Bairral (2016, 2017). 
11

 A maiorias dos participantes estavam fisicamente em lugares diferentes. 
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(passa o controle) libera o acesso apenas um por vez (MARQUES, 2014). 

Quando um graduando queria realizar alguma construção ou manipulação 

no GeoGebra, ele solicitava o mouse, usando o comando passa o controle. 

Todo o processo de movimentação e exploração era observado na tela pelos 

demais integrantes da sala. 

 

3.2 Coleta de dados 

 

Cada sala é considerada uma unidade de análise e não temos 

analisado as salas de ambientação. Geralmente o número de participantes 

em cada sala é quatro. Todavia, em algumas formações temos número mais 

reduzido, como em nossas salas das tarefas aqui apresentadas, em função 

do total de alunos a serem agrupados. Há casos também em que estudantes 

previstos para a composição do grupo não acessam por problemas técnicos 

ou por não comparecimento online na hora programada.  

 Para coleta e redução de dados usamos: (i) tabelas geradas (pelo 

próprio VMTcG) e sua edição com os registros em outros espaços do 

ambiente; (ii) uso do VMT player, que permite revisita recorrente às 

interações em todo o ambiente; (iii) printscreen de telas com construções no 

quadro branco ou na aba do GeoGebra; e (iv) anotações dos pesquisadores 

sobre algo que chamou atenção nas interações. 

 Separamos os dados em dois sub-tópicos de análise, a conhecer: 

Licenciandos construindo um quadrilátero no VMTcG e Licenciandos 

analisando o rastro do ortocentro no VMTcG. 

 

3.3 Licenciandos construindo um quadrilátero no VMTcG  

 

Para a turma de Ensino de Matemática II do primeiro semestre de 

2016 (2016.1) foi proposta a seguinte tarefa para salas 1 e 2: 

- Construa um segmento AB; 
- Marque o ponto médio de AB (Ponto C); 
- Por meio da ferramenta (Círculo dados centro e Um de seus pontos), 
construa duas circunferências de centro A e B e raio até o ponto médio C. 
Com a mesma ferramenta faça uma circunferência de centro C que 
intercepte as extremidades A e B; 
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- Com a ferramenta (Interseção de dois objetos) marque as interseções entre 
as circunferências de centro A e B com a de centro C. A seguir, crie os 
segmentos AD, DG e GB. (Obs: Na construção das circunferências clique 
nos pontos já existentes do segmento inicial, para não criar novos pontos). 

 Manipule a construção, de os valores dos ângulos e dos lados. Qual é o 
quadrilátero em questão?  

 Comente o que ocorre quando este é manipulado. 
 

Interações na sala teste 2 

 

A sala 2 foi constituída por dois participantes12 André e Márcio, fator 

que diminui o fluxo interativo quando comparado com a sala 3, que foi 

composto por três participantes Kátia, Gabriela e Talita. 

Na sala 2 o trabalho dos participantes teve início às 14 horas e 34 

minutos e término às 15 horas e 53 minutos. Na sala 3 as interações foram 

das 14 horas e 42 minutos às 15 horas e 44 minutos.  

Ilustramos a seguir a tela na qual os alunos interagiram na tarefa 
proposta (Figura 9). 
 

 

 
Figura 9: imagem da sala do VMTcG 

Fonte: printscreen da sala 2 do VMTcG 

 

                                                 
12

 Todos os participantes possuem nomes fictícios. 
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Construindo o trapézio unido pelas circunferências, foram feitas 

algumas observações pelo participante André e questionamentos por Bairral, 

como ilustrados no trecho (17-33) do chat. 

Índice Autor Mensagem 

17 André está correto? 

18 André a figura que se formou é um trapézio isósceles  

19 Bairral o que vc acha Márcio? 

20 Márcio não estou conseguindo mexer 

22 André porque se o senhor reparar c  

23 André é ponto de médio do segmento AB  

24 André como AC=CB por definição  

25 André os raios da circunferências criadas são o mesmo  

Quadro 5: fragmentos de mensagens escritas na sala 2                                           
 Fonte: elaboração do autor a partir da planilha gerada pelo VMT 
 

Percebemos que o licenciando André fez importantes observações 

após utilizar as ferramentas do GeoGebra que o levou a algumas conclusões 

(26-33, Quadro 6). Segundo ele a maneira como a circunferência C foi criada 

norteou toda a continuação da atividade. Claramente o fato de C possuir o 

mesmo raio que as circunferências A e B fez com ele concluísse que se 

ligassem todas as interseções construiriam um hexágono regular e que a 

relação entre as diagonais e o raio era de 1 para 2.  

índice Autor mensagem 

26 André 
e a maneira como a circunferência C foi criada, possui o mesmo raio 
que a circunferência A e B  

27 André Se tomar os pontos de interseções entre as circunferências C A e B  

28 André Terá a mesma medida do raio da circunferência A B e C  

29 André 
portanto se ligarmos todos os pontos formaremos um Hexágono Regular 
de Lado cuja medida do lado é igual ao raio da circunferência A B e C.  

30 André e todas a duas diagonais são o dobro do raio da A B e C. 

32 André Portanto a proporção é de 1 para 2 

33 André 
e qualquer diagonal que ligarmos formaremos sempre um trapézio 
Isósceles 

Quadro 6: fragmentos de mensagens escritas na sala 2 
Fonte: elaboração do autor a partir da planilha gerada pelo VMT 
 

No quadro 7, após algumas perguntas o participante André continua 

com suas observações, aprofundando-as como nos índices (54-55). No 

índice 58 ele comenta sobre as condições importantes presentes no 

enunciado da tarefa para que fosse possível gerar o trapézio isósceles, “a 

circunferência C ter centro no ponto médio de AB e a medida do seu raio ser 

igual a metade de AB”. 
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índice Autor mensagem 

44 Bairral e o que vc observam ao manipular a construção? Alguma curiosidade? 

45 André as únicas coisas que percebo é que as relações permanecem para 
quaisquer valores do segmento AB 

46 André a relação de 1 pra 2 sempre se mantém 

47 André e seus ângulos continuam os mesmos 

48 André Sempre teremos AD congruente a GB e GD 

49 André e AB sendo o dobro deles 

50 Bairral e vc Márcio? 

51 Bairral vcs estão convencidos que é um trapézio? 

52 André Sim 

53 Márcio estou sim 

54 André e o interessante é que se unirmos o ponto G ao C e D a C 

55 André temos 3 triângulos equiláteros congruentes 

56 André de lados cuja medida é o raio das circunferências 

57 Bairral então, que condições do enunciado foram importantes para que fosse 
gerado o trapézio isósceles? 

58 André a circunferência C ter centro no ponto médio de AB e a medida do seu 
raio ser igual a metade de AB 

Quadro 7: fragmentos de mensagens escritas na sala 
Fonte: elaboração dos autores a partir da planilha gerada pelo VMT              
  

Podemos observar que os participantes da sala 2 conseguiram 

resolver a tarefa com certa facilidade, identificando relações interessantes 

que os levaram a algumas conclusões. 

 
Processo interativo de resolução da sala 2 da tarefa no VMTcG 

Índice  Certezas  Conjecturas/Suposições Propriedades 
Geométricas 

23 c é ponto médio do 
segmento AB  

  

29  portanto se ligarmos todos 
os pontos formaremos um 
Hexágono Regular de Lado 
cuja medida do lado é igual 
ao raio da circunferência A 
B e C. 

 

 32                        Portanto a proporção 
é de 1 para 2 

33 e qualquer diagonal que 
ligarmos formaremos 
sempre um trapézio 
Isósceles 

  



32 

 

48 Sempre teremos AD 
congruente a GB e GD 

  

55   temos 3 triângulos 
equiláteros 
congruentes 

Quadro 8: descrição do processo interativo da sala 2 na busca da resolução da tarefa 
Fonte: elaboração do autor 

 

3.3.1 Singularidades do VMTcG no processo de justificativas 

 
Observando nossos dados de pesquisa, podemos perceber que com 

a utilização do VMTcG, os licenciandos puderam gerar conjecturas e 

observar propriedades, conceitos, que foram emergindo naturalmente 

durante a interação (Quadro 9). Lembrando que os participantes possuíam 

conhecimentos prévios de geometria, a possibilidade de verificar a validade 

ou não se torna mais rápida mediante a dinamicidade favorecida pelo 

ambiente. 

índice Autor mensagem 

29 André portanto se ligarmos todos os pontos formaremos um Hexágono Regular 
de Lado cuja medida do lado é igual ao raio da circunferência A B e C.  

Quadro 9: fragmentos de mensagens escritas na sala 2 
Fonte: elaboração do autor a partir da planilha gerada pelo VMT            

 

O processo de justificativa mediado pelos artefatos como: chat, 

GeoGebra, player, e outros presentes no ambiente virtual podem viabilizar 

um aprimoramento coletivo ou individual das estratégias de raciocínio. O 

integrante pode revisitar a sala a qualquer momento e refletir sobre o seu 

processo de raciocínio, usando, por exemplo, a ferramenta player para 

reelaborar, refinar seu método de resolução e assim aprimorar sua 

argumentação matemática, o que acreditamos ser uma possibilidade de 

avaliação do próprio raciocínio.  

Quando o professor questiona aos participantes se eles proporiam 

aos futuros alunos deles este tipo de atividade por meio do ambiente 

VMTcG, eles manifestaram um interesse positivo em relação a este 

ambiente de geometria dinâmica, no qual os recursos manipulativos  

proporcionados  aos usuários como manusear e visualizar uma figura são 
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ferramentas de  grande potencial no ensino e aprendizagem da matemática, 

além da reciprocidade de informações possibilitada pelo ambiente. 

Porém a escassez da Internet e de recursos tecnológicos, vivido pelas 

escolas brasileiras foi uma das hipóteses feita pelos participantes como o 

principal inibidor da entrada dessas ferramentas em nosso sistema de 

ensino público, como mostra o Quadro 10.  

 
índice Autor mensagem 

64 Bairral vcs proporiam esta atividade deste modo aos alunos? 

66 Bairral um ponto positivo? um negativo? o que seria importante previamente? 

67 André é uma boa maneira do aluno pensar e ver o que acontece quando 
fazemos isso 

68 Márcio ponto positivo é que ele poderia manipular e ver o que acontece 

69 André ponto positivo seria a facilidade que o software proporciona para 
manusear as figuras geométricas, algo bem visual, isso facilita o aluno 
a ver o que acontece com os ângulos, lados, como as figuras vão 
sendo formadas, e não se prende tanto assim as fórmulas e definições 
 

70 Márcio mas o aluno antes deveria ter um contato com o software para 
manipula-lo melhor 

71 André verdade 

72 Márcio conhecer as ferramentas 

73 Márcio Saber as funções de cada uma  

74 André e para turmas esta tarefa deveria ser feita em laboratório 

75 André visto que apesar do computador e da internet está bem difundida por 
todo o país, ainda existem pessoas carentes que infelizmente não tem 
acesso a internet, então para escolas muito precárias, este fator 
dificultaria as coisas 

76 Márcio poderia ser feito ate na sala de aula mesmo, daria para os alunos 
baixarem o software no celular 

77 Márcio aqueles que tiverem um smartphone 

Quadro 10: fragmentos de mensagens escritas na sala 2 
Fonte: elaboração do autor a partir da planilha gerada pelo VMT 

Interações na sala teste 3 

A sala 3 foi constituída por três participantes, nesta sala a interação 

dos participantes teve início às 14 horas e 32 minutos. No início, os 

licenciandas tiveram algumas dificuldades de adaptação, principalmente com 

o uso do botão Realize/take control (realiza/ passa controle), como nos 

mostra o Quadro 11. 

 
índice Autor mensagem 

9 Gabriela o meu apareceu, mas não está funcionando  

10 Talita ta funcionando 

11 Talita tem que clicar numa mãozinha em baixo escrito control 
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12 Kátia Nada funciona aqui :( 

13 Kátia os botões estão apagados , não dá para clicar 

14 Talita O meu está funcionando pessoal 

15 Gabriela Amiga, clica aí embaixo perto da maozinha 

16 Gabriela take control  

23 Kátia gente, cada hora um está no controle 

24 Kátia agora, é a Gabriela 

25  Kátia agora é ninguém rs 

Quadro 11: fragmentos de mensagens escritas na sala 3 
Fonte: elaboração do autor a partir da planilha gerada pelo VMT              

 
Como podemos observar as licenciandas encontraram algumas 

dificuldades para se adaptar ao ambiente virtual. Mas, após algum tempo de 

manipulação e superação das dificuldades, as licenciandas começaram às 

14 horas e 50 minutos a realização da tarefa proposta (Quadro 12).  

 
índice Autor mensagem 

31 Gabriela Gente, o ponto médio apareceu aqui no meu sozinho  

32 Talita no meu tbm 

33 Talita Agora apareceu dois círculos  

34 Kátia Eu e Adriana que fizemos 

37 Gabriela ok 

38 Kátia Quando vcs forem fazer alguma coisa cliquem em Take control 

39 Gabriela sim 

40 Kátia Talita , agora tem que marcar a interseção. 

41 Gabriela Quem fez esse outro círculo? 

42 Kátia Talita 

43 Gabriela Temos que apagar ele 

44 Kátia Aham  

46 Kátia Apaga aí Gabriela 

47 Talita foi eu sem querer 

48 Talita mas não sei apagar desculpe 

49 Gabriela Pronto 

50 Gabriela Apaguei 

53 Kátia Faz a interseção agora 

54 Talita como faço a interseção? 

55 Talita Desculpe sou péssima com o GeoGebra 

Quadro 12: fragmentos de mensagens escritas na sala 3 
Fonte: elaboração do autor a partir da planilha gerada pelo VMT              

 
Além dos integrantes presentes na sala 3 tivemos mais uma 

participante, a aluna Adriana, que obteve dificuldades com o aplicativo Java 

e não pode acessar a sala, porém participou junto com a participante Kátia. 

Após construir um circulo a mais que talvez não fosse não necessário 

para tarefa, a participante Talita diz: “Desculpe sou péssima com o 
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GeoGebra”( índice 55). A familiaridade com o GeoGebra e já ter cursado 

algumas disciplinas citadas anteriormente, que são obrigatórias para 

licenciatura em matemática na UFRRJ, são fatores que estão sendo levados 

em consideração com os participantes. 

Em seguida começaram a resolver o problema. Mesmo com algumas 

dificuldades de organizar os pontos e problemas no computador individual, 

consideramos que as licenciandas obtiveram bom desempenho ao realizar a 

tarefa (Quadro 13). 

 

índice Autor mensagem 

61 Kátia mas é que tinha um ponto C do lado de fora , então o ponto médio foi 
chamado de D 

63 Talita Verdade 

64 Kátia Pronto , agora as letrinhas estão certas 

67 Talita temos que criar os segmentos agora 

68 Talita 
utilizando os pontos já existentes 

71 Gabriela Fiz AD amiga  

72 Gabriela Depois DG  

77 Talita depois vamos manipular os ângulos 

78  Gabriela o D está muito parecido com o E, aí no seu o D está do lado esquerdo 
ou direito ?  

79 Talita meninas meu computador está doido 

81 Kátia destacamos os segmentos 

85 Bairral acho que vcs estão unindo pontos demais, não?  

92 Talita temos que unir somente AD, DG e GB 

93 Kátia na nossa tela ta certinho  

107 Gabriela Será que é pra manipular os pontos dos segmentos que criamos ? 

110 Kátia não está pedindo pra fazer esses não  

111 Bairral releiam o enunciado e vejam se está tudo ok na construção? 

112 Bairral acho que algum nome dos pontos ficou em lugar errado 

113 Kátia Já vimos o erro 

114 Gabrela Tem um ponto sobrando na circunferência de centro A 

116 Kátia Prontinho ,  

117 Kátia trapézio  

Quadro 13: fragmentos de mensagens escritas na sala 3 
Fonte: elaboração do autor a partir da planilha gerada pelo VMT       
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Ilustramos a seguir a tela na qual as licenciandas resolveram a tarefa 
proposta (Figura 10). 
 

 
 Figura 10: imagem da sala do VMTcG 

Fonte: printScreen da sala 3 do VMTcG 

 
Nessa implementação, percebemos que houve mais interação entre 

os participantes em comparação a sala 2, entretanto estes apresentaram 

mais dificuldades ao realizar a tarefa. Um coeficiente que levamos em 

consideração é que nesta sala a auto avaliação dos participantes sobre a 

familiaridade com o GeoGebra se encontrava entre baixa e regular. 

Acreditamos que estes participantes necessitavam de mais implementações 

para se adaptarem melhor ao ambiente virtual.  

 

3.4 Licenciandos analisando o rastro do ortocentro no VMTcG 

 

Para a turma da disciplina Ensino e Aprendizagem em Ambientes 

Virtuais (segundo semestre de 2016) fora proposta a seguinte tarefa para a 

sala 1: 

Trace duas retas paralelas.  Construa um triângulo, de modo que um vértice 
pertença a uma das retas e os outros dois vértices a outra reta. A reta que 
contém apenas um vértice, denominaremos de reta (r) e a reta com os 
outros dois vértices, reta (s). Localize o ortocentro (ponto de intersecção das 
alturas) do triângulo construído.  
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Movimente livremente. O que você percebe? 
 

A sala 1 foi constituída por três participantes Gabriela, Carol e Talita, 

mais os mediadores e membros do Gepeticem João Carlos e Bairral 

(Quadro14).  A interação teve duração de duas horas. Por questões 

pessoais a aluna Talita entrou na sala, mas não pode participar da 

implementação. As participantes Gabriela e Talita são as mesmas da 

implementação anterior (tarefa 1: Construindo um quadrilátero). 

Índice        Autor Mensagem 

37 Bairral boa noite  

38 João Carlos boa noite! 

40 Gabriela Boa noite 

41 Gabriela Está ai professor? 

42 Bairral sim  

43 Bairral sabe dos colegas? 

44 Gabriela T está passando mal e não poderá entrar hj  

45 Gabriela K o pc está ruim e não está conseguindo entrar pelo celular   

46 Gabriela Arthur, Naty e Adriana estão tentando entrar 

49 Carol Boa noite  

50 João Carlos Boa noite 

51 Bairral maos a obra!   

52 João Carlos a tarefa esta no quadro branco   

53 Gabriela Só um minuto professor, que a Adriana está tentando entrar   

54 Gabriela Tenta fazer a segunda         

55 João Carlos movimente livremente       

Quadro 14: fragmentos de mensagens escritas na sala 1 
Fonte: elaboração do autor a partir da planilha gerada pelo VMT 

 
Os mediadores procuraram, em grande parte da interação, deixar os 

participantes trabalhando livremente, só intervindo quando necessário e por 

meio de questionamentos, provocações, de modo a fazer com que eles 

buscassem refletir sobre qual seria a forma do tracejado que seria criado, 

inicialmente sem sugerir a ferramenta “habilitar rastro”. 

 
Índice        Autor Mensagem 

56 Gabriela Qual a ferramenta pra achar o ortocentro ? 

57 João Carlos isso, marquem o ortocentro 

58 João Carlos interseção das alturas 

59 Carol com retas perpendiculares?    

61 João Carlos Isso, agr movimentem 

62 João Carlos vejam se percebam algo 

63 Gabriela sim 

64 João Carlos pode falar 
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65 Gabriela o ortocentro sai do triangulo 

66 Carol dependendo do triângulo, o ortocentro fica externo   

67 João Carlos mais algo? 

68 João Carlos movimentem as retas criadas inicialmente 

69 João Carlos também 

70 Gabriela Se tiver 90 graus vai ficar em cima do vértice 

71 Carol com triângulos retângulos 

72 Carol isso 

73 Gabriela se for obtusângulo ele fica do lado de fora   

74 João Carlos movimentando as duas retas da para afirmar as mesmas 
coisas?   

75 João Carlos tentem observar o trajeto do ortocentro tb 

76 Bairral indo muito bem meninas! 

Quadro 15: fragmentos de mensagens escritas na sala 1 
Fonte: elaboração do autor a partir da planilha gerada pelo VMT 

 

A priori podemos notar que as licenciandas fizeram importantes 

observações sobre a posição do ortocentro e o triângulo formado com a 

movimentação das retas e dos vértices (65-73). Com o intuito de focar os 

alunos na movimentação do ortocentro, os mediadores direcionaram suas 

provocações à possível forma do trajeto feito pelo ortocentro, que era o 

propósito nesta interação. 

 
Índice        Autor Mensagem 

77 Bairral alguma suposição sobre o trajeto do ortocentro? 

78 Gabriela com o triângulo retângulo continua sobre o vértice 

79 Bairral quando vcs movimentaram vértices, vcs observaram 
propriedades interessantes entre o tipo de triangulo e a posição 
do ortocentro 

80 Carol o ortocentro fica próximo ao ângulo reto 

81 Bairral e agora movimentando as retas?   

82 João Carlos enquanto movimentam as retas podem olhar as equações ao 
lado tb 

83 Carol quando é o triângulo retângulo, o ortocentro fica sobre o vértice 
do ângulo reto 

84 Bairral isso   

85 João Carlos mais alguma coisa meninas? 

86 Gabriela Abrimos a janela de álgebra 

Quadro 16: fragmentos de mensagens escritas na sala 1 
Fonte: elaboração do autor a partir da planilha gerada pelo VMT 

 

Tratando se de uma atividade aberta de construção, em que mesmo 

possuindo um foco principal (índice 77), os interlocutores puderam observar 

outras propriedades da posição do ortocentro juntamente com a 

classificação do triângulo. A interação não buscava uma resposta definitiva, 
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mas que por meio das movimentações, questionamentos, equações (índices 

78-83) as licenciandas pudessem perceber e conjecturar sobre a forma do 

rastro que estava sendo formado. Conforme movimentavam as retas e os 

vértices, consequentemente modificavam o triângulo.  

Percebendo a complexidade de visualizar o rastro apenas com 

movimentação da figura, os mediadores propuseram que as participantes 

utilizassem no ortocentro a ferramenta do GeoGebra “habilitar rastro” (índice 

87 do Quadro 17), para uma melhor visualização da atividade. 

Índice        Autor Mensagem 

87 João Carlos Conhecem a ferramenta habilitar rastro? 

89 João Carlos habilitem no ortocentro   

90 João Carlos é só clicar com o botão direito do mouse em cima do ortocentro   

91 Bairral qual a dúvida? 

92 Gabriela estamos acabando de concluir 

93 Carol quando movimentei a paralela que contém os pontos A e B, o 
rastro do ortocentro era sempre reto. 

94 Gabriela isso 

95 Carol e quando movimentamos a reta que contém o ponto C, o rastro 
do ortocentro formou parábolas 

96 João Carlos estão indo bem 

97 Gabriela So percebemos isso  

98 João Carlos alguma relação para que isso ocorra? 

99 Carol as parábolas só ocorrem quando movimentamos os vértices   

100 Bairral é mais de uma parábola? 

101 Gabriela elas mudam de concavidade   

102 João Carlos mais alguma coisa? 

103 Gabriela não 

104 João Carlos algo com as equações? 

105 Gabriela Não percebemos não  

Quadro 17: fragmentos de mensagens escritas na sala 1 
Fonte: elaboração do autor a partir da planilha gerada pelo VMT 

 
Habilitado o rastro, Gabriela e Carol começaram a conjecturar, discutir 

sobre as possíveis formas criadas pelo rastro do ortocentro quando 

movimentavam as retas e os vértices do triângulo. Carol disse “quando 

movimentei a paralela que contém os pontos A e B, o rastro do ortocentro 

era sempre reto.” (índice 93). Em seguida, Gabriela confirmou (índice 94). 

Prosseguindo com a investigação, Carol relata novamente: “e quando 

movimentamos a reta que contém o ponto C, o rastro do ortocentro formou 

parábolas” (índice 95). 
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Ilustramos a seguir a tela na qual as licenciandas interagiram na 
tarefa proposta (Figura 11). 

 

 
Figura 11: imagem da sala do VMTcG 

Fonte: printscreen da sala 1 do VMTcG. 
 

Por razões técnicas do VMT os outros integrantes da sala 1  não 

conseguiram visualizar as descrições do rastro do ortocentro relatado pela  

licencianda Carol, mas posteriormente puderam refazer a atividade no 

GeoGebra e observar por meio dos registros da sala, que ao movimentar as 

retas e os vértices do triângulo obtinham (Figura 12). 

 

 
Figura 12: imagem do GeoGebra 

Fonte: elaboração do autor 
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3.5 Resultados e reflexões sobre as implementações no VMTcG 

 

A partir da análise realizada podemos sintetizar parte do processo de 

desenvolvimento do raciocínio matemático dos(as) participantes a partir das 

interações estabelecidas no ambiente virtual com as tarefas propostas. A 

análise da tarefa 1 mostrou que o modo de justificar dos licenciandos 

caminhou no sentido de observar a construção na tela e, a partir dela, 

aprimorar suas formas de convencimento. Sua estratégia de raciocínio 

esteve pautada no modelo descendente (ARZARELLO et al. 2002), ou seja, 

de propriedades geométricas conhecidas  para a construção na tela. Embora 

a interação tenha sido frutífera, não emergiram ideias geométricas novas ou 

que tenham instigado a dupla a mudar a sua linha argumentativa. 

A análise da tarefa 2 nos mostrou que as licenciandas atingiram certo 

ponto do objetivo da atividade, visualizando o formato de uma parábola feito 

pelo rastro. No entanto, não fizeram uma justificativa, comprovada, do 

motivo pelo qual o rastro formado era uma parábola. Desta forma, podemos 

sintetizar que neste processo o andamento por parte das licenciandas 

convergiu para a ideia de conceito figural (Gravina, 2015), que trata de um 

componente de natureza visual (forma, posição, tamanho) e se expressa por 

meio do desenho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Neste trabalho monográfico refletimos sobre o uso de ambientes 

virtuais no aprendizado matemático. Particularmente, ilustramos licenciandos 

interagindo no Virtual Math Team com o GeoGebra (VMTcG) na resolução 

de duas tarefas, cujo foco analítico esteve nas formas de raciocínio utilizada 

pelos participantes. 

Aprofundamos análise sobre o tipo de descoberta dos licenciandos de 

acordo com a natureza da tarefa proposta, seja ela envolvendo uma 

construção prévia ou não. A partir do ilustrado no capítulo 3 podemos 

sintetizar o raciocínio dos alunos, como a seguir (Quadro 18): 
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Tarefa Tipo Objeto matemático 
em análise 

Síntese do raciocínio 

1 Fechada, de 
construção 

Trapézio Se tomar os pontos de 
interseções entre as 
circunferências C A e B, 
terá a mesma medida do 
raio da circunferência A 
B e C. Portanto se 
ligarmos todos os 
pontos, formaremos um 
Hexágono Regular de 
Lado cuja medida do 
lado é igual ao raio da 
circunferência A B e C e 
todas as suas diagonais 
são o dobro do raio da A 
B e C. Portanto, a 
proporção é de 1 para 2 
e qualquer diagonal que 
ligarmos formaremos 
sempre um trapézio 
Isósceles. 

2 Aberta, de construção Parábola quando movimentei a 
paralela que contém os 
pontos A e B, o rastro do 
ortocentro era sempre 
reto,e quando 
movimentamos a reta 
que contém o ponto C, o 
rastro do ortocentro 
formou parábolas. 

 

Quadro 18: síntese de raciocínio dos alunos em cada tarefa 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Bairral e Marques (2016) enfatizam que as descobertas dos 

licenciandos foram diferentes na sala que havia a construção, daquela que 

não possuía. Os autores instigam que descobertas matemáticas mais 

sofisticadas podem ocorrer em salas com a construção já fornecida. Cabe, 

portanto, investigar mais a validade deste resultado, ou seja, a relação entre 

o tipo de tarefa e a forma de raciocinar que pode emergir no VMTcG. 

Cabe também ratificar que a realização de apenas um chat pode não 

ser suficiente para esgotar uma discussão ou para dar conta da solução de 

um problema matemático ou da construção de uma determinada justificativa 

ou forma de raciocínio (BAIRRAL, 2013). E, no VMTcG, essa produção é 

coletiva, não individual (STAHL, 2009).  



43 

 

Na figura 16 sintetizamos singularidades observadas nas interações 

dos licenciandos, quando uma tarefa de geometria é proposta de modo 

diferente em salas do VMTcG (BARREIRA; BAIRRAL, 2017). Essas 

particularidades são: para a pesquisa, para a elaboração de tarefas, para o 

aprendizado de conceitos matemáticos, para as múltiplas formas de 

manifestação e negociação do discurso em situações de elaboração de 

justificativas matemáticas e para o tempo de reflexão online. 

 
Figura 13: singularidades e contribuições do VMTcG em tarefas com e sem construção 

prévia 
Fonte: Bairral e Marques (2016, p. 20) 

 

Aos pesquisadores o VMTcG possibilita que revisitem constantemente 

todos os registros capturados pelo ambiente (BAIRRAL; POWELL, 2015). No 

que tange ao planejamento de atividades online cabe sinalizar que tarefas 

com propósitos distintos geram discussões e descobertas matemáticas 

diferentes. Para o caso de uma tarefa mais fechada como a tarefa 1 ilustrada 

e analisada no capítulo 3, foi possível observar que as interações estiveram 

circunscritas à análise de procedimentos, de propriedades e conceitos 

conhecidos pelos licenciandos.  

Interações no 
VMTcG em 

tarefas variadas 

Tarefas com propostas 
diferenciadas geram 
descobertas matemáticas 
diferentes. 

Os pesquisadores podem 
reccorer constantemente às 
informações disponibilizadas 
pelo VMT, inclusive, o VMT 
player. 

A reflexão colaborativa online 
em pequenos grupos favorece 
a emergência e o 
desenvolvimento de conceitos 
matemáticos, alguns, não 
vivenciandos previamente 
pelos interlocutores. 

Múltiplas e conjuntivas formas de 
expressão do discurso online e 
articulação de ideias e justificativas 
matemáticas favorecem o 
aprimoramento do raciocínio 
matemático e de situações de prova. 

Tempo de reflexão para 
resgate de ideias 
matemáticas prévias ou 
para o surgimento de 
novas favorecidas pelo 
debate e pela revisita aos 
diferentes registros no 
ambiente. 
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A naturalidade da reflexão online em pequenos grupos favorece a 

emergência e o desenvolvimento de conceitos matemáticos (MEIER; 

GRAVINA, 2012), mesmo que alguns não tenham sido estudados 

previamente pelos interlocutores. Ao mesmo tempo, a dinâmica interativa 

síncrona (com construções no GeoGebra, com inscrições no quadro branco 

e com registros escritos no chat) e de revisita assíncrona ao VMTcG pode 

incentivar os futuros professores a utilizar mais os AGD como minimizadores 

de dificuldades que encontramos para demonstrar em matemática, por 

exemplo. Esta revisita (individual ou coletiva) pode ser, inclusive, utilizada 

como estratégia de avaliação do próprio aprendizado. 

Cabe destacar, também, a importância da ambientação, pois é nesse 

momento que os interlocutores têm a oportunidade de uma familiarização e 

exploração inicial com o ambiente, de modo que os mesmos minimizem 

medos ou ansiedades pelo desconhecimento com o cenário.  

Esses foram os principais contributos da presente investigação. A partir dos 

resultados aqui discutidos, alguns novos objetivos podem ser gerados dentre 

eles:  

 Propor uma tipologia de tarefas que podem ser utilizadas ou 

inspiradoras para o uso no VMTcG. 

 Analisar o processo de raciocínio matemático de um mesmo grupo 

ao longo de uma sequência de tarefas. 
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APÊNDICE  
 

O Virtual Math Team (VMT) 

 
Apresentaremos a seguir o ambiente virtual utilizado neste trabalho, 

discorreremos sobre as ferramentas presentes nele, como acessar e 

construir suas salas.  

 

O Virtual Math Team com GeoGebra (VMTcG)    

 

O VMTcG é um ambiente virtual online gratuito que é utilizado para a 

resolução de atividades de matemática de forma colaborativa. Ele foi 

desenvolvido em 2003, pelo professor e doutor Gerry Stahl e sua equipe 

colaboradora, na Drexel University, Philadelphia, USA. O site VMTcG 

possuem três áreas que são: o VMT lobby, o VMT chat rooms e o VMT wiki. 

O VMT lobby é a parte do ambiente virtual em que o usuário pode ver todas 

as salas de chat, criar seu espaço13, obter informações básicas do ambiente 

virtual, ir para página do VMT wiki, descobrir quem está online, atualizar o 

perfil, selecionar o projeto para localizar a sala da atividade, etc. O VMT chat 

rooms são usadas para grupos trabalharem juntos nas tarefas. E, por fim, o 

VMT wiki é um local em que você pode ler sobre as ideias de diferentes 

grupos, inclusive do seu próprio país e também pode editar o ambiente 

virtual, para melhorar seu conteúdo (MARQUES, 2014).  

Para acessar o ambiente14 é necessário realizar um cadastro para 

obter nome e senha de acesso (Figura 14). 

 

                                                 
13

 É a criação de seu projeto com seus subprojetos, tópicos e salas.  
14

 http://vmt.mathforum.org/vmt/index.html. 

http://vmt.mathforum.org/vmt/index.html
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Figura 14: página do login 

Fonte: http://vmt.mathforum.org/vmt/index.html 
 

Depois de gerar o nome e a senha de acesso (na página inicial possui 

o link Register for a new VMT) é possível entrar na página principal VMT 

Lobby. Descreveremos o trajeto para encontrar as salas, em que estão as 

tarefas, conhecer algumas ferramentas e os campos da sala do chat (VMT 

chat rooms), e, por fim, aprender como se cria um espaço no VMTcG. 

 

Dirigindo-se ao VMT chat rooms 

 
Primeiramente é preciso selecionar o projeto: feito isso clicaremos no 

comando “apply filters” e então aparecerão os subprojetos referentes ao 

projeto vinculado, como mostramos na figura a seguir (Figura 15). 

 
Figura 15: página de entrada 

Fonte: printscreen da página de entrada do VMTcG 

 
Após aparecerem os subprojetos (AVA_2014-2, CTUR 2014, DUTRA 

2012, Ensino de matemática 2013, Ensino de Matemática 2014, Ensino de 

http://vmt.mathforum.org/vmt/index.html
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Matemática 2014.2, Ensino de Matemática II 2015.5, Ensino de Matemática 

II, ENSINO_CRIAR, Paralelogramos 08/07/2014, VMT e VMT_Teste), 

clicaremos na seta ao lado do desejado (por exemplo, VMT_Teste) e em 

baixo apareceram os tópicos (Ambientação 13/04/16) do subprojeto 

escolhido. Desta mesma forma é feito o procedimento para aparecerem os 

nomes das salas (Ambientação_1, Ambientação_2 e Ambientação_3, são as 

salas do tópico Ambientação 13/04/16) de chat e por fim clicaremos sobre o 

nome da sala que queremos acessar, como ilustra a figura a seguir (Figura 

16). 

 

 
Figura 16: página de entrada 
Fonte: elaboração do autor 

 
Feito este processo, clicaremos no nome da sala escolhida, por 

exemplo, Ambientação_1, e será feito o download da sala (Figura 17). O 

tempo para o download é como outro qualquer depende da velocidade da 

Internet utilizada. 
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Figura 17: sala do VMTcG carregando 

Fonte: printscreen da sala do VMTcG carregando 

 
Para conseguir gerar a sala de chat (ou VMT chat rooms) é 

necessário que no computador esteja instalado o software Java, que será 

usado como plataforma para o VMT chat rooms. 

 

O VMT chat rooms 
 

O VMT chat rooms é um lugar em que são trabalhadas de forma 

online e síncrona tarefas de caráter colaborativo, predominantemente tarefas 

de matemática. É possível constituir este ambiente com: 

quadro branco (White board) para representações gráficas, do 
GeoGebra, que ajuda na resolução de atividades, da wiki,  área de 
chat, que é a seção  para interagir com outros membros por 
escrito de modo síncrono. Entretanto, as salas podem ser 
constituídas de outros recursos (na forma de abas como é feito o 
Quadro branco e GeoGebra). (MARQUES, 2014, p.14) 

 
As áreas que usamos na pesquisa foram (Figura 18): o quadro branco 

(espaço para construções, desenhos e demais inscrições), o GeoGebra 

(para construções geométricas) e a área de chat, que serve para interações 

escritas. 
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Figura 18: imagem da sala do VMTcG 

Fonte: Marques e Bairral (2016) 

 

Podemos ainda gerar no VMTcG um tipo de planilha em formato 

HTML15, uma transcrição com toda a conversação feita no campo de chat. 

De inicio, para gerar esta planilha, basta ir até o nome da sala que fica na 

página do VMT Lobby, clicar na seta cinza e abaixo aparecerá uma tabela, 

como segue ilustrado a seguir (Figura 19). 

 
 

                                                 
15

 HTML é uma abreviação inglesa para Hiper Text Markup Language, que significa 
Linguagem de Marcação de Hipertexto que é muito utilizado para produzir páginas na Web. 
Documentos produzidos neste formato podem ser interpretados por navegadores. 

Barra deslizante 

Aba do Quadro Branco Aba do GeoGebra 

Campo de Chat 

Campo das mensagens 

 

Campo do GeoGebra 

Realiza/passa controle do GeoGebra 
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Figura 19: tabela da sala para gerar a planilha de conversação 

Fonte: printscreen da página VMTcG 

 

Por fim, o comando View chat log irá gerar a planilha em formato 

HTML, que descreve as interações ocorridas no chat, exibindo o que foi dito, 

quem digitou, a que horas foi digitado e a quantidade de linhas que a 

conversação obteve, revelando-se ser um ótimo material para análise de 

toda a interação dos participantes da sala (Figura 20). 

 

 
Figura 20: planilha em HTML 

Fonte: acervo pessoal 

 
Originando salas no VMTcG 
 

O processo para a criação de salas no VMTcG é bem simples. 

Primeiramente clicamos na opção My Rooms (que se encontra no lado 

superior esquerdo da página principal VMT Lobby), em seguida aparecerão 

algumas abas e clicaremos na aba Create New Room (Figura 21). 
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Figura 21: página principal VMT Lobby 
Fonte: printscreen da página principal do VMT Lobby 

 
 

Com isso, serão exibidos alguns campos a serem preenchidos ou 

selecionados. Esses campos serão para: escrever o nome da sala que será 

originada (Room name); determinar a quantidade de salas (# of rooms), caso 

seja mais de uma sala, basta nomeá-la que esta será numerada 

automaticamente, por exemplo, nomeando a sala de “Atividade” e 

determinando a quantidade de duas salas, teremos “Atividade_1”, 

“Atividade_2”; selecionar um projeto (Select a Project) ou criar um projeto 

(New Project), no qual a sala criada se encontrará; selecionar um subprojeto 

existente (Select a Project); selecionar um tópico existente (Select a Topic) 

ou criar um novo tópico (New Topic) que aparecerá um campo para nomear 

o tópico; finalmente, inserir nas salas recursos como o GeoGebra e o quadro 

branco com o comando Add a Tap. Feito este procedimento, basta clicarmos 

no botão Create New Room que o seu espaço será originado. A seguir, 

ilustraremos as opções descritas anteriormente (Figura 22).  
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Figura 22: página principal VMT Lobby 

Fonte: elaboração do autor 

 
 
 
 

Quantidade de salas  

Criar novo projeto  

Nome da sala  

Selecionar projeto 

Selecionar subprojeto 

Selecionar tópico 

Criar novo tópico 

Adicionar, por exemplo, o GeoGebra e o Quadro 

Branco 

Criar as salas 


