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Resumo: 

 
Neste trabalho procura-se investigar os motivos das dificuldades de 

interpretação dos conceitos de Geometria e/ou defasagem nos conteúdos desta 

área, apresentadas pelos calouros do curso de Graduação em Expressão Gráfica da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), dos anos 2013, 2015 e 2016. Pretende-se 

ainda analisar como a utilização de softwares de Geometria Dinâmica como, por 

exemplo, o Geogebra e o CaRMetal, podem auxiliar os alunos a supri-las. Aborda-se 

o aspecto histórico do ensino da Geometria nos diversos níveis escolares e a 

preocupação de que, apesar de sua visível importância, pois está presente em 

nosso cotidiano e a compreensão de seus conceitos auxilia na leitura do mundo, 

vem sendo deixado em segundo plano. Relatam-se as atividades desenvolvidas, 

que foram aprimoradas no decorrer da pesquisa, e realizadas com o uso de régua e 

compasso e também com o uso dos softwares anteriormente citados. A análise 

desses dados indica que as dificuldades apresentadas podem ser decorrentes do 

fato de os alunos não alcançarem o conhecimento de Geometria esperado ao 

terminar o ensino médio, segundo os PCNs e outros documentos, ou da falta de 

maturidade do raciocínio matemático para usar propriedades, definições e teoremas 

nas justificativas de suas conjecturas. Essa análise ainda indica que a Geometria 

Dinâmica auxilia na compreensão de conceitos de Geometria, pois facilita a 

manipulação de figuras, permitindo que o aluno teste suas hipóteses de maneira 

mais simples do que na Geometria estática (no papel). Dando continuidade a esse 



 

trabalho, é possível realizar o acompanhamento desses alunos para verificar seu 

amadurecimento a respeito dos conceitos de Geometria ou ainda realizar uma 

pesquisa que compare o desempenho de alunos de dois ou mais cursos numa 

disciplina que tenham em comum, por exemplo, Geometria Dinâmica, com alunos 

dos cursos de Expressão Gráfica e Matemática. 
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