
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

CENTRO DE CIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

ENCIMA 

 

 

 

 

JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIRA NETO 

 

 

 

 

SITUAÇÕES DIDÁTICAS OLÍMPICAS APLICADAS A PROBLEMAS DE 

GEOMETRIA PLANA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA 

DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA  

2019 



JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIRA NETO 

 

 

 

SITUAÇÕES DIDÁTICAS OLÍMPICAS APLICADAS A PROBLEMAS DE 

GEOMETRIA PLANA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática da Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Mestre em Ensino de Ciências e Matemática. 

Área de Concentração: Matemática.  

Linha de Pesquisa: Tecnologias Digitais no 

Ensino de Ciências e Matemática.  

 

Orientador: Prof. Dr. Francisco Régis 

Vieira Alves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA  

2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIRA NETO 

 

 

SITUAÇÕES DIDÁTICAS OLÍMPICAS APLICADAS A PROBLEMAS DE 

GEOMETRIA PLANA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática da Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Mestre em Ensino de Ciências e Matemática. 

Área de Concentração: Matemática.  

Linha de Pesquisa: Tecnologias Digitais no 

Ensino de Ciências e Matemática.  

 

Orientador: Prof. Dr. Francisco Régis 

Vieira Alves. 

 

 

Aprovada em:  __ /__/____ 

 

BANCA EXAMINADORA 

____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Régis Vieira Alves (Orientador) 

Instituto Federal do Ceará – IFCE 

____________________________________________________________ 

Prof. Dra. Maria José Costa dos Santos (Membro Interno)  

Universidade Federal do Ceará – UFC 

____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Brandão Menezes (Membro Externo) 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aos meus pais, Jeovah e Cleide. 

 À minha esposa Ana. 

  



AGRADECIMENTOS 

Ao corpo docente do ENCIMA por sua qualidade no ensino e organização, de forma 

especial à Prof. Dra. Maria José Costa dos Santos e ao Prof. Dr. Francisco Régis Vieira Alves 

meu orientador. 

À Secretaria de Educação do Estado do Ceará por promover esta formação. 

À diretora da escola EEMTI Johnson, Vanessa, pelos conselhos e incentivo. 

        À minha esposa Ana Paula por todo apoio incondicional e aos meus filhos Ícaro e 

João Vitor. 

        Aos meus irmãos por todo o apoio moral e ao primo João Edson pelos 

direcionamentos filosóficos. 

Aos meus amigos de turma do mestrado; Daniel, Renato, Meire, Ednaldo, Roberto 

e Vitor. 

A todos que de forma direta ou indireta contribuíram e me ajudaram nesse difícil 

caminho.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“É no problema da educação que assenta o 

grande segredo do aperfeiçoamento da 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo apresentar à Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP), de forma complementar, uma proposta metodológica de ensino 

nominada de Situação Didática Olímpica (SDO), recente na literatura, mas que se fundamenta 

na didática matemática francesa que surgiu no final da década de 60 do século XX. A SDO está 

alicerçada na Engenharia Didática (ED) de Michèle Artigue, metodologia de pesquisa, e 

consubstanciada na Teoria das Situações Didáticas (TSD) de Guy Brousseau. Acompanhando 

este trabalho, está um caderno de atividades que consiste num Produto Educacional (PE) onde 

foram elaboradas dez SDOs aplicadas a Problemas Olímpicos (POs) de Geometria Plana da 

OBMEP segundo as fases dialéticas de Brousseau, mediados pelo software Geogebra, 

utilizando-se as duas primeiras fases da ED que são Análise Prévia, e Análise à Priori, sendo 

que no corpo desta dissertação, com intuito de validação da pesquisa, são descritas duas destas 

SDOs utilizando-se todas as quatro fases da ED,  as duas já citadas, mais as fases de 

Experimentação e Análise a Posteriori. A aplicação da pesquisa foi feita na Escola de Ensino 

Médio em Tempo Integral (EEMTI) Johnson com alunos do 1º ano, sendo os resultados da 

pesquisa analisados e validados. Pretende-se com este trabalho contribuir na melhoria da 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem voltado, não só às olimpíadas de matemática, 

mas à didática matemática de forma geral, uma vez que as SDOs têm como diferencial 

mobilizar o raciocínio intuitivo dos estudantes a partir de um processo de mediação didática. 

Palavras-Chave: OBMEP. Engenharia Didática. Teoria das Situações Didáticas. 

Situações Didáticas Olímpicas. Geogebra. 

  



ABSTRACT 

This research aims to present to the Brazilian Public Schools Mathematics Olympiad 

(OBMEP), in a complementary way, a methodological proposal of teaching named Olympic 

Didactic Situation (SDO), recent in the literature, but which is based on the French 

mathematical didactics that emerged in the late 60's of the twentieth century. SDO is based on 

Michèle Artigue's Didactic Engineering (ED), research methodology, and embodied in Guy 

Brousseau's Theory of Didactic Situations (TSD). Accompanying this work is a workbook 

consisting of an Educational Product (PE) where ten SDOs applied to OBMEP Flat Geometry 

Olympic Problems (POs) were elaborated according to Brousseau's dialectical phases, mediated 

by Geogebra software, using the first two phases of ED which are Previous Analysis and Priori 

Analysis, and in the body of this dissertation, in order to validate the research, two of these 

SDOs are described using all four phases of ED, the two already mentioned, plus the phases 

Experimentation and Analysis. The research was applied at the Johnson Full-Time High School 

(EEMTI) with first year students, and the research results were analyzed and validated. The aim 

of this work is to contribute to improving the quality of the teaching and learning process 

focused not only on the mathematical Olympiads, but on mathematical didactics in general, 

since SDOs have as a differential mobilizing students' intuitive reasoning from of a didactic 

mediation process. 

 

Keywords: OBMEP. Didactic Engineering. Didactic Situations Theory. Olympic Didactic 

Situations. GeoGebra. 
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1 PROBLEMÁTICA 

O saber matemático tem adquirido, a cada ano, uma importância maior na sociedade 

em função da crescente tecnologia e das novas demandas do mundo hodierno. Estimular o 

raciocínio intuitivo, no sentido de proporcionar conhecimentos significativos indispensáveis ao 

exercício da cidadania, tem sido uma necessidade crescente diante das novas demandas da 

dinâmica educacional contemporânea. O Brasil não parece acompanhar essa tendência, uma 

vez que os índices de aprendizagem em matemática estão distantes de tal evolução. Fatores 

econômicos, sociais e políticos são primordiais na imersão do país nesse contexto e, no campo 

da educação matemática, um aspecto tem sido determinante: a dificuldade de inserção de novas 

práticas de ensino que possam complementar os métodos tradicionais existentes, que arraigados 

a nossa estrutura educacional, permeiam de forma majoritária os estabelecimentos de ensino no 

Brasil. A carência do dinamismo proporcionado por novas tecnologias tem contribuído de 

forma significativa nos resultados negativos em exames externos como o Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). Segundo dados do INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) referente à avaliação do PISA em 2015, 

70,25% dos estudantes brasileiros estão abaixo do nível básico de proficiência em matemática. 

Diante dessa situação alarmante, em que coloca o Brasil nas últimas posições no 

ranking mundial de proficiência em matemática da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), a busca por soluções tem mobilizado pesquisas e 

estudos nas academias de ensino superior referente às áreas de políticas públicas e educação, 

no sentido, tanto de minimizar o distanciamento entre as instituições de ensino superior e as de 

ensino básico como de produzir novas práticas de ensino. 

Dentre as políticas públicas, a OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas, lançada, oficialmente, no dia 19 de maio 2005, em Brasília, tem se 

popularizado na comunidade estudantil, uma vez que promove anualmente certames balizados 

pela atividade intelectiva dos competidores, onde vencedores são premiados com medalhas e o 

reconhecimento da sociedade científica. Segundo Martins (2015 p. 13) essas competições, em 

si, não exigem do aluno memorizações de fórmulas e o conhecimento total da disciplina, mas 

apenas o conhecimento de conceitos básicos, um raciocínio ágil e determinada criatividade. 

Dedicamos no referencial teórico uma seção à parte sobre este assunto. 

1.1 Justificativa da Pesquisa e Objetivos 

Em 2014, o pesquisador João Evangelista de Oliveira Neto como professor da rede 

pública de ensino estadual, foi habilitado no Programa OBMEP na Escola que começou a 
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desenvolver suas atividades em 2016. Esse programa tem fortalecido o elo entre o ensino 

superior e as instituições de ensino básico. Nestes anos de atividade, o pesquisador teve a grata 

oportunidade de preparar alunos da rede pública da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral 

(EEMTI) Johnson para tal certame, como também de participar de formações específicas 

ofertadas pelo IMPA. Nesse contexto, vivencia os obstáculos que outros professores e alunos 

enfrentam no ensino e aprendizagem de matemática voltados às olimpíadas, destacando a 

evasão de alunos decorrente da dificuldade na resolução de problemas olímpicos, o que revela, 

de certa forma, deficiências que os métodos tradicionais de ensino, propostos no meio olímpico, 

apresentam no sentido de alcançar uma parcela significativa de estudantes, gerando, de forma 

não intencional, um caráter elitista e excludente o que não tem corroborado com a melhoria dos 

índices de aprendizagem. Nessa perspectiva, urge a necessidade de implementação de novas 

práticas de ensino que possam trabalhar, de forma mais efetiva, o raciocínio intuitivo, 

desenvolvendo nos alunos habilidades essenciais que norteiam vários conteúdos em 

matemática.  

Diante dessa realidade, no sentido de complementar as práticas metodológicas 

presentes na OBMEP, esse trabalho traz uma nova proposta de ensino voltada às olimpíadas de 

matemática nominada de Situação Didática Olímpica (SDO) de Alves, recente na literatura, 

mas que se fundamenta na didática matemática francesa do final da década de 60. A SDO está 

alicerçada na Engenharia Didática (ED) de Michèle Artigue, metodologia de pesquisa, e 

consubstanciada na Teoria das Situações Didáticas (TSD) de Guy Brousseau. 

Tendo em vista a questão norteadora suscitada, este trabalho tem como objetivo 

geral desenvolver uma ED que permita a estruturação de SDOs, acerca dos conteúdos de 

Geometria Plana, para a melhoria da prática docente, visando à inserção da TSD com finalidade 

de transformação da escola pública através da OBMEP.  

Para alcançar tal objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram traçados: 

a) Identificar POs que detenham potencial de trabalho com software Geogebra, 

instrumento de conjecturas de possíveis soluções; 

b) Descrever a importância do Geogebra como ferramenta que auxilia na 

construção de situações de ensino; 

c) Estruturar Situações Didáticas relativas a POs, ou seja, SDOs e aplicá-las em 

ambientes de aprendizagem; 

d) Desenvolver um Produto Educacional que sirva como ferramenta de apoio aos 

professores e com potencial para utilização por alunos na resolução de POs. 
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O próximo capítulo será destinado ao referencial teórico onde será apresentada: 

uma breve introdução à OBMEP, a teoria de ensino que é a TSD e suas fases dialéticas, Situação 

Didática Olímpica (SDO), sua relação com a TSD e os Problemas Olímpicos (PO), o software 

Geogebra, elemento essencial na transposição didática, e sua relação com a didática 

matemática. Finalizando o capítulo, será abordada a metodologia de pesquisa que é a ED em 

todas as suas quatro fases. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

Em 2005 foi implantada a olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas 

(OBMEP) que tem como objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. 

Esta olimpíada teve sua primeira edição realizada em 2005, contou com a parceria de diversos 

setores: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério da Educação (MEC), Petrobrás, 

e teve como executores a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e o Instituto Nacional de 

Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Além disso, a OBMEP conta com a colaboração da 

Secretaria de Comunicação (SECOM), Casa Civil e Secretaria de Articulação Política do 

Governo Federal (Alves, 2010, p. 32).  

A OBMEP 2019 é a 14ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

foi realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da 

Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). É promovida com recurso oriundos do contrato de 

gestão firmado pelo IMPA com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) e com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) e com o Ministério da Educação (MEC). A OBMEP 2019 conta com 

a participação de alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e alunos do Ensino Médio, de 

Escolas Públicas municipais, estaduais e federais, e Escolas Privadas, aos respectivos 

professores, escolas e secretarias de educação.  

Vale destacar os objetivos da OBMEP 20191:   

a) Estimular e promover o estudo da Matemática no Brasil.  

b) Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que 

um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de 

qualidade.   

c) Promover a difusão da cultura matemática.  

d) Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades nas áreas 

científicas e tecnológicas.  

e) Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, 

contribuindo para a sua valorização profissional.  

f) Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades 

públicas, com os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas.   

                                                
1 http://www.obmep.org.br/regulamento.htm   

http://www.obmep.org.br/regulamento.htm
http://www.obmep.org.br/regulamento.htm
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g) Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.   

A OBMEP 2019 realiza-se em 2 (duas) etapas: na primeira fase aplica-se uma prova 

objetiva (múltipla escolha) a todos inscritos pelas escolas, e na segunda fase aplica-se uma 

prova discursiva aos alunos selecionados pelas escolas, segundo os critérios de distribuição de 

vagas para a segunda fase.  

Os alunos participantes da OBMEP 2019 serão divididos em 3 três níveis, de acordo 

com o seu grau de escolaridade:   

a) Nível 1 – alunos que cursam em 2019, o 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental.  

b) Nível 2 – alunos que cursam em 2019, o 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental.  

c) Nível 3 – alunos que cursam em 2019, qualquer ano do Ensino Médio.  

No que concerne a premiação, professores, alunos, escolas e secretarias de 

educação são premiados com base nos resultados da segunda fase. Inicialmente eram 

distribuídas para as escolas públicas, 300 (trezentas) medalhas de ouro, 405 (quatrocentos e 

cinco) de prata e 405 (quatrocentos e cinco de bronze). Além, de até 30 000 menções honrosas 

(Alves, 2010, p. 23). Com o passar dos anos, houve um crescimento no número de participantes, 

elevando-se também o número de premiações, sendo atualmente, concedidas aos alunos 500 

(quinhentas) medalhas de ouro, 1.500 (um mil e quinhentas) medalhas de prata, 4.500 (quatro 

mil e quinhentas) medalhas de bronze, e até 46.200 (quarenta e seis mil e duzentos) certificados 

de Menção Honrosa.   

Além das medalhas e menções honrosas, destaca-se o Programa de Iniciação 

Científica Jr. (PIC), programa destinado aos 6.500 (seis mil e quinhentos) alunos de Escolas 

Públicas premiados na OBMEP 2018 com medalhas de ouro, prata ou bronze e matriculados 

em Escolas Públicas em 2019, será oferecida a oportunidade de participar do Programa de 

Iniciação Científica Júnior (PIC Jr -OBMEP). A participação no PIC inclui o recebimento de 

uma bolsa de Iniciação Científica Jr do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). A estrutura e o planejamento do programa serão definidos e divulgados 

no início de 2019. Em caso de vacância de bolsas, a critério da coordenação do PIC-Jr, um 

medalhista poderá ser substituído por um aluno que tenha recebido Menção Honrosa e que 

esteja matriculado no ensino público.   

A partir de 2017 a OBMEP foi integrada à OBM, realizando as premiações dos 

alunos das escolas privadas, classificados na segunda fase. São estabelecidos os seguintes 

critérios: serão concedidas aos alunos de escolas privadas 75 (setenta e cinco) medalhas de 

ouro, 225 (duzentas e vinte e cinco) medalhas de prata, 675 (seiscentas e setenta e cinco) 

medalhas de bronze, e até 5.700 (cinco mil e setecentos) certificados de menção honrosa. Além 



17 
 

dessas premiações, será oferecida a oportunidade aos alunos de participar como ouvintes no 

Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC). Aos 975 (novecentos e setenta e cinco) alunos de 

Escolas Privadas premiados na OBMEP 2018 com medalhas de ouro, prata ou bronze e que 

estiverem cursando o Ensino Fundamental ou Médio em 2019.   

Aos medalhistas de ouro, prata ou bronze de qualquer edição da OBMEP, 

regularmente matriculados no Ensino Superior, poderão candidatar-se ao Programa de Iniciação 

Científica e Mestrado (PICME) oferecido por diversas Instituições de Ensino Superior.   

Verifica-se que há um interesse em promover o conhecimento matemático de modo 

a consagrá-lo, possibilitando a sua manutenção, refletindo assim em um possível progresso 

científico e tecnológico do aluno. 

Em 2014, foi criado o programa OBMEP na Escola, voltado aos professores de 

matemática das escolas públicas municipais e estaduais, o programa tem como um dos objetivos 

contribuir para a formação de professores em matemática estimulando estudos mais 

aprofundados em suas salas de aula. 

Professores de todo o país são orientados no desenvolvimento de conteúdos 

programáticos, seguindo a prática didática de resolução de problemas, no trabalho com grupos 

de alunos selecionados em suas escolas ou em escolas vizinhas. 

2.2 Teoria das Situações Didáticas 

A Teoria das Situações didáticas tem como objetivo caracterizar uma situação em 

um processo de aprendizagem que ocorre em sala de aula envolvendo o aluno, o professor e o 

saber. 

A proposta defendida por Brousseau (1998) é de que o trabalho intelectual do aluno 

deve ser de caráter investigativo científico, considerando que o aluno deva ser capaz de formular, 

provar, construir modelos, linguagem e de trocar essas informações com outros alunos. 

Deve-se ressaltar que o importante não é a memorização de regras, teoremas e 

simplesmente fazer a sua aplicação quando for necessário. O mais importante é propor-se 

situações problema que valorizem o raciocínio, a criatividade e dê condições de desenvolver 

estratégias pessoais de pesquisa, contribuindo para que o aluno possa produzir conhecimento. 

As relações envolvendo o saber, o professor e o aluno em sala de aula, devem 

propiciar condições para a consolidação da aprendizagem através das situações problema que 

ocorrem no momento em que são desenvolvidas atividades de sala de aula. 

De acordo com Brousseau (1996), a Teoria das Situações Didáticas permite a 

intervenção, tanto do aluno como do professor. 
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Segundo Almouloud (2007) a teoria das situações apoia-se em três hipóteses: 

O aluno aprende adaptando-se a um milieu que é fator de dificuldades, de contradição 
e de desequilíbrio, um pouco como acontece na sociedade humana. Esse saber, fruto 

da adaptação do aluno, manifesta-se pelas respostas novas, que são a prova da 

aprendizagem (BROUSSEAU, 1986, p.49). Esta hipótese é uma referência à 

epistemologia construtivista de Piaget. 

O milieu não munido de intenções didáticas é insuficiente para permitir a aquisição 
de conhecimentos matemáticos pelo aprendiz. Para que aja uma intencionalidade 

didática, o professor deve criar e organizar um milieu no qual serão desenvolvidas as 

situações suscetíveis de provocar essas aprendizagens. 

A terceira hipótese postula que esse milieu e essas situações devem engajar fortemente 

os saberes matemáticos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

(BROUSSEAU, 1986 apud ALMOULOUD, 2007, p. 32). 

Na TSD, a aprendizagem matemática acontece, efetivamente, sempre que o 

conhecimento que se aprende tem sentido e significado para o estudante, e aquele conhecimento 

aprendido é aplicado em outros contextos. Desta forma então, a maneira com que os conteúdos 

matemáticos são apresentados aos estudantes são de grande importância na significação do 

saber escolar. 

A TSD distingue duas fases importantes no tratamento das situações de 

aprendizagem em sala de aula: situação didática que deve ser conduzida pelo professor e a 

situação adidática que diz respeito à ação do aluno sob a mediação do professor. 

A situação didática surge, no momento em que o professor tem a intenção de ensinar 

um saber com a finalidade de o aluno aprender de forma significativa. E as situações adidáticas 

têm como característica colocar o aluno diante de uma situação para que ele possa produzir o seu 

próprio conhecimento, o professor tendo o papel de mediador e orientador. Com isto, é 

importante que o professor, na condução da atividade, crie previamente um ambiente favorável 

para a aprendizagem do aluno. De acordo com Brousseau (1996), uma situação didática é: 

Um conjunto de relações estabelecidas explicitamente e ou implicitamente entre um 

aluno ou um grupo de alunos, num certo meio, compreendendo eventualmente 
instrumentos e objetos, e um sistema educativo (o professor) com a finalidade de 

possibilitar a estes alunos um saber constituído ou em vias de constituição. 

(BROUSSEAU, 1996, p.8). 

Na teoria das situações didáticas, segundo Almouloud (2007), o elemento principal 

é a situação didática que tem como parte essencial a situação adidática que tem como 

característica de ser uma situação na qual a intenção de ensinar não ser revelada ao aprendiz, 

porém como essa situação tem uma intencionalidade de atingir os propósitos do professor, então 

a mesma deve ser pensada, planejada e construída pelo próprio professor visando proporcionar 

ao aluno condições favoráveis para a apropriação do novo saber que visa ensinar. 
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Com a finalidade de facilitar a análise do processo de aprendizagem, a teoria das 

situações didáticas observa e decompõe esse processo em quatro fases distintas, porém 

interligadas observando-se fases de tempos dominantes de ação, de validação, de formulação e 

de institucionalização. Segundo Almouloud (2007), em sua primeira versão, a teoria das 

situações apresentava apenas as três primeiras etapas, no entanto com o avanço nas discussões 

e utilização dessa teoria, foi necessário se acrescentar mais elementos, como as noções de 

contrato didático e a etapa da institucionalização. 

2.2.1 Dialética de ação 

A Dialética da ação, de acordo com Almouloud (2007, p. 37), consiste em colocar 

o aprendiz numa situação, chamada de situação de ação que: 

Coloca um problema para o aluno cuja melhor solução, nas condições propostas, é o 
conhecimento a ensinar; o aluno passa agir sobre essa situação e que ela lhe retorne 

informações sobre sua ação. 

Uma boa situação de ação não é somente uma situação de manipulação livre ou que 

exija uma lista de instruções para o seu desenvolvimento. Podemos dizer que nesta etapa, o 

aluno está comprometido e empenhado para solucionar um problema, pois o mesmo aprende 

agindo. Desta forma o aluno tem a possibilidade de aperfeiçoar ou deixar de lado o modelo na 

perspectiva de criar outro, o que faz com que a situação provoque uma aprendizagem por 

adaptação. 

2.2.2 Dialética da formulação 

A dialética da formulação, de acordo com Almouloud (2007), consiste em colocar o 

aluno diante de uma situação em que ele possa trocar informações com uma ou várias pessoas, 

que serão consideradas como emissoras e receptoras, trocando mensagens escritas, orais ou de 

outra forma qualquer dependendo da exigência da situação, explicitando as ferramentas que 

foram utilizadas e as soluções encontradas. “Como resultado, essa dialética permite criar um 

modelo explicito que pode ser formulado com sinais e regras comuns, já conhecidas ou novas. 

Segundo Almouloud (2007, p. 38): 

O objetivo da dialética da formulação é a troca de informações. Por exemplo, se o 
aluno deve agir e não dispõe de toda a informação e seu parceiro no jogo dispõe das 

informações que lhe faltam, pode haver, nessas trocas, julgamentos, debates de 

validade, sem que isto constitua necessariamente uma situação de formulação. 

Podemos verificar nesta situação se os alunos formalizam os conhecimentos, regras, 

conceitos, mesmo que de forma simples, sobre tudo que pensam. 
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2.2.3 Dialética da validação 

A dialética da validação, de acordo com Almouloud (2007), o aluno deve mostrar 

a validade das possíveis soluções dos diversos modelos criados por eles em linguagem 

matemática (modelo da situação) submetendo à apreciação e ao julgamento de seus colegas de 

grupo ou de sala, onde ele deve mostrar de forma clara e precisa a pertinência do 

desenvolvimento do seu modelo, e caso possível, fazer a sua validação. Com isto, dependendo 

do caso, os alunos podem pedir mais explicações e esclarecimentos sobre o que não entenderam, 

ou simplesmente rejeitar as mensagens que ficaram com dúvidas ou discorda, justificando assim 

a sua rejeição. 

Como conclusão final sobre essa dialética, podemos dizer que ela se desenvolve 

nos debates e discussões com os alunos, e na certeza dos resultados apresentados por eles, como 

milieu de estabelecer provas ou de refutá-las. 

2.2.4 Dialética da institucionalização 

A dialética da institucionalização, de acordo com Almouloud (2007), o professor, 

no seu papel de educador, deve fazer uma conclusão sobre tudo que foi apresentado e discutido, 

realizando então um confronto entre os conhecimentos apresentados, institucionalizando o 

saber ensinado. Após ter sido construído e validado pela sala de aula, este novo conhecimento 

passa fazer parte do patrimônio matemático da classe, e deve ser dominado por todos. De acordo 

com Almouloud (2007) depois da institucionalização, feita pelo professor, o saber torna-se 

oficial e os alunos devem incorporá-lo aos seus esquemas mentais tornando assim disponíveis 

para utilização na resolução de problemas matemáticos. 

Desse modo, nossa proposta deverá proporcionar para o aluno a oportunidade de 

vivenciar todas as etapas que compõem uma situação adidática, ou seja, a dialética da ação, a 

dialética da formulação, a dialética da validação e a dialética da institucionalização. 

2.3 Situação Didática Olímpica (SDO) 

Dadas a TSD de Brousseau na seção anterior será abordada a proposta metodológica 

de ensino que será utilizada no presente trabalho nominada de Situação Didática Olímpica 

(SDO), vale ressaltar que o uso do termo é recente na literatura sendo que a primeira menção 

foi identificada na pesquisa de Oliveira (2016), orientada pelo professor Régis Alves, que 

desenvolve pesquisas ligadas ao tema. Não obstante, antes de adentrar à definição de SDO 

precisa-se estabelecer o que se entende por Problema Olímpico (PO). 
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Alves (2018) define problemas olímpicos como: 

Um conjunto de situações problemas de Matemática, abordado em um contexto 

competitivo ou de maratonas, com a participação apenas (e de modo restritivo) dos 

estudantes competidores, cuja abordagem e características de ação individual e 

solitária do estudante envolvem apenas objetivo/escopo de se atingir as metas (e 

medalhas) definidas em cada competição, por intermédio do emprego de estratégias, 

raciocínios e argumentos matemáticos eficientes, instrumentalizados previamente por 
professores de Matemática. 

A partir da definição anterior, pode-se então considerar a definição de SDO segundo 

Alves (2018) 

Um conjunto de relações estabelecidas implicitamente ou explicitamente, balizadas 

pela TSD, entre um aluno ou grupo (s) de alunos, um certo meio (compreendendo 

ainda o conhecimento matemático abordado por intermédio de problemas de 

competição e de olimpíadas) e um sistema educativo, com o objetivo de permitir a 

apropriação, por parte destes alunos um conhecimento constituído ou em vias de 

constituição, oriundo de um ambiente de competição coletiva e debate científico, 

competição solidária e problemas ou conjunto de problemas característicos e 

abordados nas olimpíadas de Matemática. 

Portanto a SDO surge, no meio olímpico, como uma nova proposta metodológica 

de ensino alicerçada nas fases dialéticas da TSD de Guy Brousseau e constitui uma nova 

roupagem aos POs. Segundo Alves (2018), do ponto de vista notacional, pode-se estabelecer a 

seguinte equação característica: 

SDO = PO + TSD 

Com intuito de tornar mais clara essa afirmação, será apresentado o quadro 1 que 

faz a distinção entre as noções de PO e SDO com amparo na TSD: 
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Quadro 1: Descrição e distinção entre as noções de PO e SDO com amparo na TSD

 

Fonte: (Alves, 2018). 

Não obstante, para aplicação da SDO aos POs será utilizado na transposição 

didática o software Geogebra do qual trata à seção seguinte. 

2.4 O software Geogebra e a didática matemática 

O Geogebra é um software educacional de Geometria Dinâmica criado em 2001 

pelo professor Dr. Markus Hohenwarter. Gratuito e de fácil utilização, tem sido objeto de 

muitos estudos na Educação Matemática uma vez que possibilita a construção e análise de 

formas geométricas, auxiliando o professor em diversos conteúdos da matemática. Uma das 

vantagens deste software é o fato de ser possível representar, em sua tela principal, a parte 

geométrica e algébrica de todas as construções matemáticas e poder modificá-las 

dinamicamente, caso seja necessário. Com ele, é possível trabalhar conteúdos de matemática 

que vão desde as séries iniciais até os da graduação, como: geometria, álgebra, funções, cálculo, 

trigonometria e outros, permitindo aos aprendizes uma melhor compreensão do que já foi 

estudado. Outra vantagem a ser destacada é a construção dinâmica de formas geométricas 
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diversas, uma vez que o ensino de geometria possibilita a formação do pensamento matemático, 

em outras palavras, a geometria representa, 

[...] um campo que oferece um enorme potencial para dar vida à Matemática. A 

natureza visual da geometria, com sua rica história e origem culturalmente diversa, 

somada à sua relação com a arte e o desenho, proporciona oportunidades para tornar 

as aulas interessantes e estimulantes. O potencial para explorar as ideias Matemáticas 

nesse âmbito enorme (CHAMBERS; TIMLIN, 2015, p. 202). 

Por ser um software livre, seu acesso é gratuito, já que o interessado pode adquiri-

lo pela internet sem nenhum custo adicional ou mesmo compartilhando o instalador por 

pendrive. Para Santos (2013), a utilização do software Geogebra também pode auxiliar várias 

áreas do conhecimento além da Matemática, a saber, Física, Química, Geografia, entre outras, 

tornando-o muito mais dinâmico e com possibilidades diversas. Sobre a importância do 

software livre, os autores ressaltaram, 

[...] o software livre constitui um forte aliado no processo de inclusão digital; inclusão 
esta que, mesmo sendo um processo complexo, deve contribuir para a formação de 

professores e aprendizes como sujeitos autônomos e conscientes, capazes de colaborar 

na constituição de uma sociedade menos desigual e mais justa (NUNES; OLIVEIRA, 

2012, p. 20). 

Nascimento e Nunes (2013), enfatizam que os softwares livres educativos devem 

possibilitar que os estudantes manuseiem objetos na tela e, a partir de argumentações e da 

intermediação por parte do docente, elaborem estratégias e hipóteses sobre os procedimentos a 

serem executados e conjecturem as análises dos resultados.  

O Geogebra como um software de geometria dinâmica tem o recurso de 

“estabilidade sob ação de movimento”: feita uma construção, mediante movimento aplicado 

aos pontos que dão início a 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 (GRAVINA; 

CONTIERO, 2011, p.3).  

Com ele, aprendizes e professores podem enriquecer o processo de ensino e 

aprendizagem, de maneira a torná-lo mais significativo e prático, uma vez que o Geogebra 

possibilita aos usuários realizarem as construções passo a passo, refletindo sobre cada ação 

realizada com o auxílio do software. A partir dessa perspectiva, com o uso deste software, 

podemos, individualmente ou em grupo, nos tornarmos autores do processo de construção do 

conhecimento matemático, redescobrindo conceitos importantes para a compreensão dos 

conteúdos estudados em sala de aula. Segundo Nogueira e Sá, com as atividades lúdicas no 

computador, mediada pelo uso de softwares, temos que  
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[...] o professor poderá vivenciar momentos ricos de aprendizados e trocas de 

experiências, que no futuro poderão ser repassadas para seus alunos com os mesmos 

objetivos, desenvolvendo competências e habilidades para compreensão dos 

conceitos matemáticos estudados em sala de aula (NOGUEIRA; SÁ, 2014, p. 7). 

Logo, o Geogebra é uma ferramenta de intervenção no processo de ensino 

aprendizagem. O conhecimento das potencialidades e possibilidades de aplicação do software 

por parte do professor tem um impacto significativo na participação dos alunos em sala de aula. 

Essa dinâmica propiciada pelo software possibilita melhorias significativas no aprendizado. 

2.5 Engenharia Didática de primeira geração 

 A Engenharia Didática (ED) surgiu a partir de estudos sobre a Didática da 

Matemática no início dos anos de 1980 na França e compara o trabalho do docente com o do 

engenheiro: este ao realizar seu trabalho faz uso de conhecimentos científicos que domina, 

entretanto é obrigado a trabalhar com outros externos à ciência, para que possa contornar 

dificuldades inerentes do campo de atuação (ALMOULOUD; COUTINHO, 2008).  

Segundo Artigue (1996, apud BRUM, 2014, p. 2), “a Engenharia Didática é um 

processo empírico que objetiva conhecer, realizar, observar e analisar as situações didáticas. A 

Engenharia Didática não se reduz apenas a uma boa maneira ou um modelo de ensinar um 

determinado conceito ou ideia cientifica. Alves (2019, p. 122) afirma que a Engenharia Didática 

clássica ou de primeira geração é compreendida como uma metodologia que visa o estudo dos 

fenômenos didáticos, que possam permitir o estudo controlado dos fenômenos em sala de aula.  

Dessa forma, é preciso uma metodologia de investigação científica que procure 

extrair relação entre pesquisa e ação sobre o sistema baseado em conhecimentos didáticos 

preestabelecidos. A Engenharia Didática enquanto metodologia de pesquisa é caracterizada 

como produto didático, onde envolve plano de ensino, criação de materiais didáticos e 

esquemas experimentais baseados em situações didáticas em sala de aula, segundo Alves (2016, 

p. 696) de modo prosaico, podemos resumir uma ED, como uma sistemática de experimentação 

em sala de aula, por meio das seguintes etapas: análises preliminares, análise a priori, 

experimentação, análise a posteriori e, por fim, a validação.  

Desse modo, compreendemos a mesma como um referencial para desenvolvermos 

produtos úteis para o ensino gerados com a união de conhecimentos práticos e teóricos. Nessa 

direção, a Engenharia Didática pode ser vista como metodologia qualitativa de pesquisa na área 

de Matemática, sendo relativamente útil na elaboração de situações de ensino aprendizagem 

significativas. Esse tipo de pesquisa se diferencia daquelas que são transversais a conteúdos, 

mesmo que o objeto de ensino seja matemático, um saber ou um saber-fazer. Esta metodologia 
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pode relacionar algumas questões como a pesquisa e o sistema de ensino, bem como nos ajudam 

na consideração da escolha do lugar propicio para sua realização, pois esse trabalho dar-se-á 

pelas suas fases.  

Nas subseções a seguir serão abordadas as quatro fases da ED. 

2.5.1 Análises Prévias 

A fase inicial é aquela em que são realizadas algumas análises prévias. Essa fase 

objetiva conhecer o funcionamento do ensino habitual de certo conteúdo para propor uma 

intervenção que modifique para melhor a sala de aula usual (CARNEIRO, 2005, p. 89). Esta 

análise é feita com o objetivo de esclarecer os efeitos do ensino tradicional2 e esclarecer 

também as concepções dos estudantes e as dificuldades e obstáculos que afetam as concepções. 

O professor/pesquisador é responsável, ao se trabalhar com essa fase da Engenharia 

Didática, por fazer uma revisão da literatura envolvendo as condições presentes em muitos 

níveis da produção didática, bem como no ambiente onde acontece a pesquisa. De acordo com 

Chevallard (2009b, apud ALMOULOUD; SILVA, 2012, p. 23), essa revisão permite identificar 

duas orientações, por um lado, uma orientação de investigação em didática, por outro, uma 

orientação de desenvolvimento, que parece estranho a princípio para a tradição em didática da 

matemática, no entanto tem se mostrado eficiente. É responsável também por detectar os 

obstáculos encontrados no contexto do ensino. Para Almouloud e Coutinho (2008) a 

metodologia da Engenharia Didática compreende as seguintes vertentes:    

Epistemológica dos conteúdos visados pelo ensino; do ensino usual e seus efeitos; das 

concepções dos alunos, das dificuldades e dos obstáculos que marcam sua evolução; 
das condições e fatores de que depende a construção didática efetiva; a consideração 

dos objetivos específicos da pesquisa; o estudo da transposição didática do saber 

considerando o sistema educativo no qual insere-se o trabalho (ALMOULOUD; 

COUTINHO, 2008. p. 66).  

 A fase das Análises Prévias marca uma evolução do conteúdo a ser estudado, de 

acordo com Artigue (1996, apud BRUM, 2014, p. 3). Portanto, nesta etapa, realiza-se uma 

revisão literária envolvendo as condições e contextos presentes nos vários níveis de produção 

didática e no ambiente onde ocorrerá a pesquisa, assim como uma análise geral quanto aos 

aspectos histórico-epistemológicos dos assuntos do ensino a serem trabalhados e dos efeitos 

                                                
2 É a abordagem de ensino predominante no país e por isso mesmo a mais conhecida dos pais. Nas escolas tradicionais, o foco 

está no professor, que detém conhecimentos e repassa ao aluno. O estudante tem metas a cumprir dentro de determinados 

prazos, que são verificadas por meio de avaliações periódicas. Fonte: disponível em:<http://www.capesesp.com.br/conheca-

os-metodos-de-ensino-das-escolas>.  Acesso em: 07 de nov. 2018.  
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por eles provocados, da concepção, das dificuldades e obstáculos encontrados pelos alunos 

dentro deste contexto de ensino (BRUM, 2014, p. 3).  

2.5.2 Concepção e Análise a priori 

A segunda fase presente nesta metodologia é a Concepções e Análise a priori, ou 

seja, antes da experimentação. Tanto a fase das Análises Prévias quanto essa fase funcionam 

como mecanismos de orientação para o desenvolvimento da terceira fase desta metodologia, 

isto é, a fase da experimentação.   

Essas duas fases antecedem a experimentação considerando as variáveis que podem 

ou não interferir e/ou influir na aplicação da mesma.  Na verdade, objetiva determinar as 

escolhas quanto às variáveis em sala, permite controlar os alunos de forma comportamental e 

explicar os sentidos desse comportamento. Almouloud e Coutinho (2008) afirmam que dessa 

maneira ao fazer uma análise a priori devemos:   

Descrever as escolhas das variáveis locais e as características da situação adidática 
desenvolvida; analisar a importância dessa situação para o aluno e, em particular, em 

função das possibilidades de ações e escolhas para construção de estratégias, tomadas 

de decisões, controle e validação que o aluno terá. As ações do aluno são vistas no 

funcionamento quase isolado do professor, que, sendo o mediador no processo, 

organiza a situação de aprendizagem de forma a tornar o aluno responsável por sua 
aprendizagem; prever comportamentos possíveis e tenta mostrar como a análise feita 

permite controlar seu sentido, assegurando que os comportamentos esperados, se e 

quando eles intervêm, resultam do desenvolvimento do conhecimento visado pela 

aprendizagem. (ALMOULOUD; COUTINHO, 2008. p. 67).   

A citação anterior reforça a ideia de que o aluno deve agir e ser capaz de 

desenvolver seu conhecimento. O professor é nesse caso o agente mediador que tem um 

importante papel, o de motivar e auxiliar seu aluno nos seus processos de desenvolvimento e 

aprendizagem.   

Segundo Artigue (1996, apud CARNEIRO, 2005, p. 96), essa segunda fase envolve 

a definição das variáveis que estarão sob controle, comportando uma parte descritiva, e outra 

preditiva, ou seja, podem-se fazer afirmações com antecedência sobre as variáveis assumidas, 

escolhas pertinentes do sistema sobre o qual o ensino pode atuar. O conceito de variável didática 

foi proposto por Guy Brousseau em sua teoria das Situações Didáticas (TEIXEIRA; PASSOS, 

2013).  

Para o desenvolvimento de uma sequência de Engenharia Didática é necessário que 

utilizemos as variáveis locais e/ou globais pertinentes ao sistema didático, ou seja, as variantes 

gerais, mais amplas, relacionadas com a organização, a exposição e aplicação do processo de 

ensino, que pode ser relativa ou não a um determinado conteúdo matemático.   
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Essas variantes globais são muito úteis nessa fase de construção e de análise a 

priori, responsáveis por um delineamento que permite escolher variáveis locais, dentre as 

gerais, isto é, mais restritas, que podem ser a organização de uma sessão ou de uma fase de 

ensino. Percebemos que tanto as variáveis globais quanto as locais devem ser consideradas pelo 

professor ou pesquisador a fim de progredir nas fases dessa metodologia.  

As escolhas das variáveis nessa fase da Engenharia Didática permitem percepções 

de características que ajudam a desenvolver o aprendizado de certo conhecimento matemático 

de forma mais coerente e eficaz, pelo fato de entendermos as limitações e as dificuldades, 

principalmente a de gerenciar tais conhecimentos. 

A identificação de variável didática é fortemente imbricada com o estudo das 
dificuldades que os alunos encontram na resolução dos problemas e das respostas 

corretas ou erradas que fornecem. Da mesma forma, os objetivos de aprendizagem de 

uma situação problema são intrinsecamente ligados aos valores das variáveis. É, 

portanto, necessário conhecê-las para otimizar as aprendizagens que estão realmente 
em jogo. (SANTOS, 2005, p. 41). 

Sobre a situação adidática proposta nesta fase da metodologia, segundo Brousseau 

(1986 apud TEIXEIRA; PASSOS, 2013, p. 164) é:  

[...] representada pelo esforço independente do aluno, em certos momentos de 
aprendizagem. Quando o aprendiz tem dificuldades na resolução de uma situação 

adidática, o professor deve expressar intenção de orientá-lo no encaminhamento da 

resolução, caracterizando, assim, uma situação didática. Portanto, toda situação 

adidática pode tornar-se um tipo de situação didática (TEIXEIRA; PASSOS, 2013, p. 

164).   

Em síntese, o professor tem o papel de oferecer ao aluno um conjunto de boas ideias 

e de situações de ensino, de modo que o mesmo possa aperfeiçoar sua ação autônoma. Estas 

ideias devem permitir que o discente atue sobre uma situação com a mínima interferência 

explicita ou condução por parte do professor, afinal, não há sentido para o aluno receber do 

professor as respostas e caminhos facilmente, sem que esse aluno seja capaz de pensar e agir 

sozinho. 

2.5.3 Experimentação 

De acordo com Pommer (2013), esta fase corresponde basicamente ao 

desenvolvimento da aplicação da Engenharia Didática, arquitetada a um grupo de estudantes, 

com o objetivo de verificar as hipóteses levantadas durante a análise a priori. Desse modo a 

experimentação segundo esse autor pressupõe:  

Uma explicação dos objetivos e das condições de realização da pesquisa a população 
de estudantes que participará da experimentação; o estabelecimento do contrato 
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didático; a aplicação do instrumento de pesquisa; e, principalmente, o registro das 

observações feitas durante a experimentação. (POMMER, 2013, p. 25).  

 O autor afirma ser necessário o atendimento das condições de realização da 

pesquisa tanto da parte do professor/pesquisador como dos estudantes que participarão. Sobre 

o Contrato Didático, termo definido por Guy Brousseau (1986, apud, TEIXEIRA; PASSOS, 

2013), entende-se como sendo a totalidade de comportamentos do docente esperados pelo aluno 

e a totalidade dos comportamentos do aluno que são esperados por esse docente, ou seja, são as 

expectativas do professor em relação ao aluno e deste em relação ao professor, incluindo-se o 

saber e as maneiras como esse saber é tratado por ambas as partes.  

Brousseau (1986, apud TEIXEIRA; PASSOS, 2013, p. 163), diz que o contrato 

didático é “[...] uma série de acordos bilaterais entre professor e aluno, alguns explícitos e outros 

não, com os quais estão pautadas as relações que vigoram na relação didática entre eles, as quais 

permitam a ambos, mas não necessariamente, condições favoráveis para que a aprendizagem 

ocorra”.  

2.5.4 Análise à Posteriori e Validação 

De acordo com Artigue (1996, apud POMMER, 2013, p. 26) ela se apoia sobre o 

conjunto de dados obtidos ao longo da fase da Experimentação através das observações do 

pesquisador, pelo registro sonoro ou através da produção escrita. Esta fase pode nos indicar 

uma necessidade de retomada das fases anteriores da Engenharia Didática para um processo de 

complementação.   De acordo com Pommer (2013) baseado em Artigue (1996), essa quarta fase 

da Engenharia Didática se caracteriza pelo tratamento dos dados coletados e a devida 

confrontação com a análise à priori que permite interpretações dos resultados e em que 

condições as questões levantadas foram solucionadas. Desse modo, podemos analisar se 

ocorrem e quais as contribuições para superação do problema, caracterizando a generalização 

local, onde permitirá a validação interna do objetivo da pesquisa.   

O êxito da quarta fase da Engenharia Didática dependerá das ferramentas técnicas 

(material didático, vídeos, etc.) ou teóricas (contrato didático, teoria das situações) utilizadas 

como meios para se coletar os dados que permitirão a construção dos protocolos de pesquisa. 

Esses protocolos serão analisados intimamente pelo pesquisador onde as informações que 

resultam são confrontadas com a análise a priori realizada, bem como na quarta fase dessa 

metodologia (ALMOULOUD; COUTINHO, 2008, p. 68).  

Assim, esta fase é consequência da experimentação, das observações feitas dos 

alunos ao trabalharem com o objeto de investigação, objeto da pesquisa, em sala de aula ou fora 
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dela. Ao coletar os dados através de mecanismos para tal objetivo, sejam eles, questionários, 

entrevistas coletivas ou principalmente individuais realizadas em vários momentos, nos 

possibilitam um aprofundamento para a análise a posteriori. É feita à luz da análise à priori, 

dos fundamentos teóricos e, das hipóteses, bem como da problemática que gira em torno da 

questão em discussão no momento. O objetivo aqui é a relação entre os objetivos definidos a 

priori e estimar a produtividade e a regularidade dos fenômenos didáticos identificados, 

segundo Almouloud e Coutinho (2008).  

A Engenharia Didática, como campo metodológico, pode contribuir para a melhoria 

da sala de aula: ela provê possibilidades de fundamentação teórica que permite ao professor 

conhecer o significado e ampliar seu repertório a respeito de um conteúdo matemático, 

possibilitando ainda a formação de ligações entre a teoria e a prática de sala de aula.   

A Engenharia Didática representa um método, um caminho ou um meio adequado 

para que alcancemos determinadas metas e/ou objetivos. Tem a pretensão de promover a 

reflexão do pesquisador/professor a fim de instigar um novo olhar sobre o mundo, olhar esse 

que seja organizador, curioso, dedutivo, criativo e indagador (POMMER, 2013, p. 20).  

 Existe nas fases dessa metodologia certo movimento em busca de valorizar o trabalho 
do docente e a valorização do saber prático. Carneiro (2008), afirma que as teorias 

desenvolvidas em outros ambientes que não sejam na/para sala de aula são 

insuficientes para captar a complexidade do sistema e para, de alguma forma, influir 

nas transformações das tradições do ensino. Desta forma, a validação consiste em 

afirmar, ou reafirmar a possibilidade de agir de maneira racional, usando 

conhecimentos distintos e matemáticos, dando destaque a importância da realização 

didática na sala de aula como pratica de investigação.  

O próximo capítulo inicia-se com a primeira fase da ED, Análise Prévia, onde é 

feita uma análise das dissertações no repositório do Mestrado Profissional em Matemática em 

Rede Nacional (PROFMAT) e é finalizado com a segunda fase, Concepção e análise à Priori 

onde inicia-se a identificação das variáveis didáticas assim como, no corpo desta dissertação, à 

descrição e concepção das SDOs aplicadas a dois Problemas Olímpicos (POs) de Geometria 

Plana da OBMEP segundo as fases dialéticas de Brousseau. 
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3 ANÁLISES PRÉVIAS, ANÁLISE A PRIORI E CONCEPÇÃO DA SDO 

3.1 Análise de dissertações do PROFMAT 

Nesta seção procede-se à uma análise das dissertações do Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional que se relacionem à OBMEP e que de certa forma tratem do 

conteúdo de Geometria Plana. Num primeiro filtro, foram separadas todas as dissertações 

relacionadas à OBMEP, e destas, as que tratavam de forma direta ou indireta o conteúdo de 

Geometria Plana, para isso foram observados títulos, resumos, objetivos e metodologias entre 

os anos 2013 e 2017. Foram destacadas algumas das dissertações mais relevantes para a 

presente pesquisa. 

Carvalho Júnior (2013) mostra a importância dos aspectos visuais durante a 

resolução de problemas referentes à geometria usando a produção de um material multimídia 

com resoluções áudio visuais e com animações de algumas questões do nível 3 da OBMEP 

elaboradas no software Power Point a fim de possibilitar a inserção de construção e animação 

dos elementos e figuras geométricas e apresentar através do software Camtasia Studio. Pinheiro 

(2013) apresenta soluções alternativas para alguns problemas da OBMEP a fim de motivar o 

professor do ensino médio a abordar e utilizar recorrência como uma ferramenta na construção 

de modelos e soluções gerais para problemas matemáticos. Silva (2013) propõe resolver de uma 

forma particular, segundo a análise e a interpretação da autora, questões sobre da OBMEP. Do 

Carmo Neto (2014) enfatiza o “Teorema de Pitágoras e Áreas” como conteúdo da geometria 

baseado numa apostila voltadas para a OBMEP do Professor Eduardo Wagner. Resolve 

algumas questões que contemplam o assunto na OBMEP. Neves (2016) analisa questões de 

níveis 1 e 2 constantes na OBMEP e aponta possíveis interlocuções e mudanças de paradigmas 

a fim de potencializar o aprendizado do discente, além disso, coletara opinião de professores de 

matemática sobre as questões abordadas pelo autor da dissertação. 

Das dissertações pesquisadas, alguma utilizam recursos como o Geogebra e 

material multimídia que ajudam significativamente no aprendizado, porém as propostas 

metodológicas, quando existem, seguem uma linha tradicional, o que é diferente da proposta 

desse trabalho. 

Nessa fase da ED procede-se à identificação das variáveis didáticas, ou seja, busca-

se identificar quais são as atividades que serão concebidas para serem aplicadas em sala de aula 

especificamente no contexto olímpico, dessa forma, apontam-se problemáticas que envolvam 

conteúdos prévios dos discentes. Na sequência, far-se-á a descrição e concepção das SDOs. 
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Para isso foram investigadas provas da OBMEP e o banco de questões de forma a selecionar 

POs para esta pesquisa. 

3.2 Descrição e concepção das SDOs 

Nas seções subsequentes serão apresentadas duas SDOs segundo as fases dialéticas 

da TSD, onde são descritas previsões acerca das ações dos estudantes diante da situação 

proposta. O software Geogebra será utilizado como recurso auxiliar para o desenvolvimento do 

pensamento intuitivo do estudante. No final detalhamos os comandos do Geogebra para a 

construção das SDOs. 

3.3 Situação Didática Olímpica I 

3.3.1 Conteúdos Prévios 

Triângulo retângulo, Circunferência, Arcos de circunferência e suas medidas. 

3.3.2 Problema Olímpico 

(Problema da OBMEP 2015 – 2ª fase – Nível 3 - questão 05- item a). Nas figuras, 

ABC é um triângulo isósceles, retângulo em A. A altura do triângulo em relação à base BC 

mede 1 e a circunferência de centro O tem raio 1. A circunferência gira, sem deslizar, pela base 

do triângulo. Ao girar, o ponto de tangência T (da circunferência com a base BC) move-se ao 

longo do lado BC.  Na situação 1, figura 1, ilustra a situação em que T é o ponto médio de BC. 

Na situação 2, figura 1, ilustra uma posição genérica do ponto T. Em ambas as figuras, P e Q 

são os pontos de interseção dos lados AB e AC, respectivamente, com a circunferência. 

Figura 1 – Problema OBMEP 2015 

 

 Fonte: OBMEP 
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a) Na situação 1 (figura 1), quantos graus mede o arco determinado pelos pontos 

P e Q que contém o ponto T?  

3.3.3 Dialética da Ação 

 Nessa etapa, de acordo com Almouloud (2007, p.38), “as interações estão 

centralizadas na tomada de decisões”. Dessa forma, é importante observar as decisões tomadas 

pelos alunos a fim de conseguirem interpretar e diagnosticar o problema para chegarem a uma 

solução. Esperamos que os alunos utilizando os conteúdos prévios de medida de arco na 

circunferência posicionem o vértice A do triângulo no centro ou em um ponto da circunferência. 

O Geogebra poderá facilitar essa ação através do controle deslizante. O aluno deverá perceber 

três situações ilustradas nas figuras 2, 3 e 4. 

Na figura 2, o aluno, através do controle deslizante, estará coincidindo o centro O 

da circunferência com o vértice A do triângulo. 

Figura 2 – Modelagem Geogebra SDO I 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Na figura 3, o aluno, através do controle deslizante, estará coincidindo o vértice A 

do triângulo com um ponto na circunferência. 

  

 

 

 

 

O centro O da circunferência 

coincide com o vértice A do 

triângulo ABC. 
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Figura 3 – Modelagem Geogebra SDO I 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Na figura 4, o aluno, através do controle deslizante, estará coincidindo o vértice A 

do triângulo com um ponto na circunferência no outro extremo. 

Figura 4 – Modelagem Geogebra SDO I 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

O vértice A do triângulo 

estará coincidindo com um 

ponto da circunferência. 

O vértice A do triângulo 

estará coincidindo com um 

ponto da circunferência no 

outro extremo. 
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Na figura 5, o aluno, através do controle deslizante, estará posicionando o vértice 

A do triângulo, porém sem coincidir com nem um ponto com um ponto. 

Figura 5 - Modelagem Geogebra SDO I 

 

Fonte: elaborado pelos autores.  

3.3.4 Dialética da Formulação  

Segundo Almouloud (2007), nessa fase o aluno troca informações com uma ou mais 

pessoas, de forma escrita ou oral. É nessa etapa, portanto, que eles dialogam mais intensamente 

com os colegas buscando desenvolver ideias sobre o problema, a fim de encontrar um modelo 

matemático, para chegar à solução do problema. Os alunos poderão perceber duas situações 

possíveis de se determinar a medida do arco PQ. Estando o vértice A do triângulo sobre o Centro 

O do círculo, o aluno poderá visualizar que a medida do arco será igual a medida do ângulo reto 

do triângulo ABC. Estando o vértice A do triângulo ABC na circunferência, perceberá que o 

arco PQ corresponde a um quarto da mesma, portanto 90º. 

3.3.5 Dialética da Validação 

Espera-se nessa fase que os aprendizes argumentem e apresentem as estratégias 

matemáticas utilizadas, já que, segundo Almouloud (2007, p.40), o objetivo a ser alcançado 

nessa etapa é “a validação das asserções que foram formuladas nos momentos de ação e de 

formulação, podendo referir-se a diferentes níveis de validade: sintática, semântica ou mesmo 

O vértice A do triângulo 

estará coincidindo com um 

ponto no interior da 

circunferência. 
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pragmática (relativa à eficácia do texto) ”.  A validação poderá ocorrer por qualquer uma das 

soluções propostas na dialética de formulação. 

3.3.6 Dialética da Institucionalização 

Nesse momento, o professor retoma o controle das atividades e formaliza o 

resultado obtido pelos alunos, pois segundo Almouloud (2007, p. 40), essa é a etapa em que “o 

professor fixa, convencionalmente e explicitamente o estatuto cognitivo do saber”. Assim, ele 

poderá confrontar o modelo matemático com o modelo computacional, fazendo um fechamento 

das ideias e explicita para os alunos que a atividade envolveu um problema olímpico. O 

professor deve nessa fase mostrar as duas soluções encontradas podendo então fazer as 

demonstrações algébricas. 

3.3.7 Protocolo de Construção no Geogebra 

O Protocolo de Construção é uma tabela que mostra todos os passos da construção. 

Permite-lhe refazer passo a passo uma construção já preparada, usando a Barra de Navegação 

situada na base da Zona Gráfica. A figura 6 representa o protocolo de construção da SDO I. 

 

Figura 6 - Protocolo de construção no Geogebra SDO I 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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3.4 SITUAÇÃO DIDÁTICA OLÍMPICA VII 

3.4.1  Conteúdos Prévios 

Área de polígonos, equação do 1ºgrau. 

3.4.2 Problema Olímpico 

(Problema da OBMEP 2019 – 1ª fase – Nível 3 - questão 09). No paralelogramo 

ABCD, figura 8, os pontos M e N são pontos dos lados BC e CD, respectivamente. As áreas 

𝑎, 𝑏, 𝑐 𝑒 𝑑 são conhecidas. Qual é o valor da área x? 

A) 𝑐 + 𝑑 − 𝑎     B) 𝑎 + 𝑐 + 𝑑 − 𝑏   C) 𝑎 + 𝑐 + 𝑑 − 2𝑏   D ) 𝑎 + 𝑐 − 𝑏   E) 𝑎 + 𝑐 − 𝑏 

Figura 7 – Questão OBMEP 

 

Fonte – OBMEP. 

3.4.3  Dialética da Ação 

Nessa etapa, de acordo com Almouloud (2007, p.38), “as interações estão 

centralizadas na tomada de decisões”. Dessa forma, é importante observar as decisões tomadas 

pelos alunos a fim de conseguirem interpretar e diagnosticar o problema para chegarem a uma 

solução. Espera-se que os alunos, nesta fase a partir dos conteúdos prévios identifiquem as 

variáveis do problema afim de determinar o valor de x, assim como verificar como funcionarão 

os controles deslizante na construção no Geogebra proposta pela SDO, figura 8. 
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Figura 8- Modelagem Geogebra SDO VII 

 

Fonte – elaborado pelos autores.  

3.4.4 Dialética da Formulação 

Segundo Almouloud (2007), nessa fase o aluno troca informações com uma ou mais 

pessoas, de forma escrita ou oral. É nessa etapa, portanto, que eles dialogam mais intensamente 

com os colegas buscando desenvolver ideias sobre o problema, a fim de encontrar um modelo 

matemático, para chegar à solução do problema. A partir do reconhecimento das variáveis e da 

função dos controles deslizantes na etapa anterior, espera-se que o aluno mova o ponto M do 

triângulo AMD na direção do vértice B ou vértice C do paralelogramo ABCD, de forma que 

um dos lados do triângulo AMD passe a coincidir com a diagonal BD ou AC do paralelogramo 

como ilustram as figuras 9 e 10. 

Ponto M do triângulo AMD coincidindo com vértice C do paralelogramo ABCD, 

figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O controle deslizante K é 

responsável pelo movimento do 

ponto N no segmento CD e o 

controle deslizante Y é 

responsável pelo movimento do 

ponto M no segmento BC 
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Figura 9 - Modelagem Geogebra SDO VII 

 

Fonte – elaborado pelos autores. 

Dessa forma os alunos devem chegar à conclusão que a área do triângulo AMD é 

metade da área do paralelogramo ABCD. 

Ponto M do triângulo AMD coincidindo com vértice B do paralelogramo ABCD, 

figura 11. 

Figura 10 - Modelagem Geogebra SDO VII 

 

Fonte – elaborado pelos autores. 

O vértice M do triângulo AMD é 

movido na direção do ponto C. 

O vértice M do triângulo AMD é 

movido na direção do ponto B. 
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Dessa forma os alunos devem chegar à conclusão que a área do triângulo AMD é 

metade da área do paralelogramo ABCD ou que as áreas dos triângulos AMD e ANB são iguais 

por possuírem a mesma base AB e a mesma altura. 

O mesmo raciocínio deve ser repetido para o triângulo ANB utilizando o outro 

controle deslizante como mostram as figuras 11 e 12. 

Ponto N do triângulo ANB coincidindo com vértice C do paralelogramo ABCD 

figura 11. 

Figura 11 - Modelagem Geogebra SDO VII 

 

Fonte – elaborado pelos autores. 

Os alunos devem concluir também que a área do triângulo ANB é a metade da área 

do paralelogramo ABCD. 

Ponto N do triângulo ANB coincidindo com vértice D do paralelogramo ABCD, 

figura 12. 

  

 

 

 

 

 

 

 

O vértice N do triângulo ANB é 

movido na direção do ponto D. 
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Figura 12- Modelagem Geogebra SDO VII 

 

Fonte – elaborado pelos autores.  

 

Dessa forma os alunos devem chegar à conclusão que a área do triângulo ANB é 

metade da área do paralelogramo ABCD. 

3.4.5 Dialética da Validação 

Espera-se nessa fase que os aprendizes argumentem e apresentem as estratégias 

matemáticas utilizadas, já que, segundo Almouloud (2007, p.40), o objetivo a ser alcançado 

nessa etapa é “a validação das asserções que foram formuladas nos momentos de ação e de 

formulação, podendo se referir a diferentes níveis de validade: sintática, semântica ou mesmo 

pragmática relativa à eficácia do texto”.  Diante das conjecturas feitas na dialética de 

formulação os alunos devem chegar à conclusão que a Área do triângulo AMD é igual Área do 

triângulo ANB e, portanto, a seguinte equação observando a figura 7: x + b + a = c + b + d → 

x = c + d – a , portanto a resposta é a alternativa A.                                                                        

3.4.6  Dialética da Institucionalização 

Nesse momento, o professor retoma o controle das atividades e formaliza o 

resultado obtido pelos alunos, pois segundo Almouloud (2007, p. 40), essa é a etapa em que “o 

professor fixa, convencionalmente e explicitamente, o estatuto cognitivo do saber”. Para 

finalizar o problema, o professor deve argumentar que os dois triângulos citados possuem a 

O vértice N do triângulo ANB é 

movido na direção do ponto C. 
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mesma base e altura, portanto suas áreas iguais independentemente da variação do controle 

deslizante sendo essa a condição para se estabelecer uma relação entre as variáveis.  Após 

confrontar o modelo matemático com o modelo computacional, far-se-á o fechamento das 

ideias explicitando aos alunos que a atividade envolveu um PO. 

3.4.7  Protocolo de Construção no Geogebra 

O Protocolo de Construção é uma tabela que mostra todos os passos da construção. 

Permite-lhe refazer passo a passo uma construção já preparada, usando a Barra de Navegação 

situada na base da Zona Gráfica. Nas figuras 13 e 14 tem-se o protocolo de construção da SDO 

VII. 

Figura 13 - - Protocolo de construção no Geogebra SDO VII 

 

        Fonte – elaborado pelos autores. 
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Figura 14 - Protocolo de construção no Geogebra SDO VII 

 

Fonte – elaborado pelos autores 

 

No próximo capítulo, proceder-se-á experimentação, ou seja, a aplicação da ED 

com alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública de tempo integral.  
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4 EXPERIMENTAÇÃO. 

Este é o momento da implementação da experiência ou realização da engenharia, 

que é desenvolvida no campo da prática educativa. 

4.1 Fase que antecede a aplicação das SDOs  

Nesta fase será definido o locus da aplicação, o ambiente, o número de alunos e as 

demais estratégias de aplicação. Procede-se também à seleção de alunos que não consigam 

resolver o PO para, somente assim, serem submetidos às SDOs. 

A prática foi desenvolvida no laboratório de matemática e física de uma escola 

pública de ensino médio em tempo integral de Fortaleza – Ce, EEMTI Johnson. Foram 

convidados para a prática vinte alunos do primeiro ano do ensino médio que manifestaram 

interesse pela matemática, condição que os coloca nos mesmos pré-requisitos de alunos 

selecionados para turmas olímpicas. Para a pré-aplicação, foram seguidos os seguintes passos: 

foi estabelecido de início o contrato didático com os alunos, fez-se em seguida uma breve 

revisão dos conteúdos prévios e na sequência, de forma aleatória, cinco alunos foram escolhidos 

para resolver, de forma individual, o PO 1, figuras 15 e 16, e mais cinco foram escolhidos para 

resolver também, de forma individual, o PO 2, figuras 17 e 18. Uma observação, é que esses 

alunos não sabiam que se tratavam de Problemas Olímpicos. Dos alunos que não conseguiram 

êxito; no caso todos, fez-se um novo sorteio e foram formados dois grupos: grupo 1, composto 

dos alunos 1, 2 e 3 e grupo 2, dos alunos 4, 5 e 6. Dessa forma, os dois grupos foram submetidos 

à aplicação das SDOs I e VII respectivamente. As aplicações são descritas nas próximas seções, 

segundo as fases dialéticas da TSD de ação, formulação, validação e institucionalização. 

Figura 15 – Alunos com o PO 1 de forma individual 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 
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Figura 16 – PO 1 conforme foi apresentado aos alunos 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 

 

Figura 17 - Alunos com o PO 2 de forma individual 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 
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Figura 18 - PO 2 conforme foi apresentado aos alunos 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 

4.2 Aplicação da SDO I 

4.2.1 Dialética de ação: 

No início da dialética de ação os alunos do grupo 1 iniciaram a atividade acessando 

a SDO I com o aporte do celular via (Quick Response) QR Code de forma individual, figura 19. 

Figura 19– Alunos 1, 2 e 3 Acessando a SDO I via QR Code 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 
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Já com o acesso a SDO, os alunos 1, 2 e 3 começaram a identificar os controles 

deslizantes e sua relação com a rotação da circunferência pela base do triângulo ABC, figura 

20. 

Figura 20- Alunos 1, 2 e 3 interagindo com a SDO I 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 

Os alunos 1, 2 e 3 começaram a estabelecer a relação entre o movimento do centro 

O da circunferência e o vértice A do triângulo ABC, figura 21. 

 

Figura 21 – Alunos 1, 2 e 3 interagindo com a SDO I 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 
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4.2.2 Dialética de Formulação: 

Os alunos perceberam que poderiam coincidir o centro O da circunferência com o 

vértice A do triângulo ABC, a partir desse momento, lembrando dos conteúdos prévios, 

perceberam que a medida do arco PQ era mesma do ângulo correspondente ao vértice A do 

triângulo ABC, figura 22. 

 

Figura 22 –  Alunos do grupo 1 acessando a SDO I via computador 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 

A formulação da SDO I concluída pelo grupo 1, figura 23, e sua transcrição, figura 

24 é: 

 

 Figura 23– Formulação da SDO I feita pelo grupo 1 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 

 



48 
 

Figura 24 - Transcrição da formulação da SDO I feita pelo grupo 1 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 

 

4.2.3 Dialética de Validação: 

Baseado nas conjecturas feitas na dialética de ação e na troca de ideias na dialética 

de formulação os alunos apresentaram a seguinte solução formalizada, figuras 25 e 26. 

 

Figura 25 – Formalização da SDO I apresentada pelo grupo I 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 
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Validação da proposta pelo grupo 1, figura 26. 

 

Figura 26 – Resultado final do grupo 1 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 

4.2.4 Dialética de Institucionalização: 

O professor pesquisador João E.de Oliveira Neto fazendo as considerações da 

solução apresentada pelo grupo 1 e as possíveis soluções sugeridas na Análise à Priori, figura 

27. 

Figura 27 – Institucionalização da SDO I pelo pesquisador João E. de O. Neto. 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 
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4.3 Aplicação da SDO VII 

4.3.1 Dialética de ação: 

No início da dialética de ação os alunos do grupo 2 iniciam a atividade acessando a 

SDO VII com o aporte do celular via QR Code de forma individual, figura 28. 

Figura 28 – Alunos 4, 5 e 6 Acessando a SDO VII via QR code 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 

Já com o acesso a SDO, os alunos 4, 5 e 6 começam a identificar os controles 

deslizantes e sua relação com os pontos M e N que representam respectivamente os vértices dos 

triângulos AMD e ANB, figura 30. 

Figura 29 – Alunos 4, 5 e 6 interagindo com a SDO VII 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 



51 
 

Ao posicionar o ponto M nos vértices do paralelogramo, os alunos 4, 5 e 6 começam 

a perceber a relação entre a área do triângulo AMD e a área do paralelogramo ABCD, figura 

30. 

Figura 30– Alunos 4, 5 e 6 interagindo com a SDO VII 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 

4.3.2 Dialética de Formulação:  

Os alunos perceberam que coincidindo o ponto M do triângulo AMD com os 

vértices do paralelogramo que a área do triângulo AMD correspondia à metade da área do 

paralelogramo ABCD e que coincidindo o ponto N do triângulo ANB com os vértices do 

paralelogramo ABCD, que a área do triângulo ANB correspondia à metade da área do 

paralelogramo ABCD, figura 31. 

Figura 31– Alunos do grupo 2 acessando a SDO VII via computador 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 
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Os alunos do grupo 2 perceberam que as áreas dos triângulos AMD e ANB eram 

iguais, figura 32. 

 

Figura 32 – Alunos do grupo 2 acessando a SDO VII via computador 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 

 

Baseado nas conjecturas feitas na dialética de ação e na troca de ideias nesta fase, 

os alunos apresentaram a seguinte solução ainda não formalizada, figuras 33 e 34. 

 

Figura 33 – Formulação da solução da SDO VII feita pelo grupo 2 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 
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Figura 34– Transcrição da figura 31 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 

4.3.3 Dialética de Validação: 

A partir da solução não formalizada procedeu-se a formalização da solução no 

quadro, figuras 35 e 36. 

 

Figura 35 – Formalização da SDO VII apresentada pelo grupo 2 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 
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Figura 36 – Resultado final do grupo 2 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 

 

4.3.4 Dialética de Institucionalização: 

O professor pesquisador João E. Oliveira Neto fazendo as considerações da solução 

apresentada pelo grupo 2 e as possíveis soluções sugeridas na Análise à Priori, figura 37. 

 

Figura 37 – Institucionalização da SDO VII pelo pesquisador João E. O. Neto 

 

Fonte - elaborado pelos autores. 
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O próximo capítulo, corresponde a última fase da ED, Análise à Posteriori onde 

serão tratados os dados colhidos na experimentação e confrontados com a análise a priori, com 

a finalidade de validação da pesquisa. 
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5 ANÁLISE A POSTERIORI E VALIDAÇÃO DA PESQUISA. 

De acordo com Artigue (1996), esta fase da ED se apoia sobre o conjunto de dados 

obtidos ao longo da experimentação pelas observações do pesquisador, pelo registro sonoro ou 

através da produção escrita. 

Segundo a autora, esta fase caracteriza-se pelo tratamento dos dados colhidos e a 

confrontação com a análise a priori, permitindo a interpretação dos resultados e em que 

condições as questões levantadas foram respondidas.  

5.1 Validação interna da Pesquisa 

Almouloud e Coutinho (2008) afirmam que a Engenharia Didática também pode 

ser caracterizada como experimental, pois a validação ocorre com a comparação entre análise 

a priori e análise a posteriori. Os autores ainda afirmam que “tal tipo de validação é uma das 

singularidades dessa metodologia, por ser feita internamente, sem a necessidade de aplicação 

de um pré-teste ou de um pós-teste” (p.66). 

5.2 Análise à Posteriori da SDO I 

Na Análise a Priori da SDO I duas possíveis soluções eram esperadas afim de se 

determinar o arco PQ. Na primeira poderia se determinar a medida do arco PQ estando o vértice 

A do triângulo ABC sobre o Centro O do círculo, dessa forma, os alunos deveriam concluir que 

a medida do arco seria igual a medida do ângulo reto do triângulo ABC. Na segunda 

possibilidade, estando o vértice A do triângulo sobre um ponto da circunferência, os alunos 

deveriam perceber que o arco PQ corresponderia a um quarto da circunferência, portanto 90º. 

Na experimentação da SDO I a única possibilidade conjecturada pelos alunos do grupo 1 foi a 

primeira, validando, dessa forma, a SDO I.  

5.3 Análise à Posteriori da SDO VII 

Na Análise a Priori da SDO VII esperava-se três possíveis soluções afim de se 

determinar a medida de x. Na primeira, ao mover o ponto M do triângulo AMD na direção do 

vértice B ou vértice C os alunos deveriam chegar à conclusão que a área do triângulo AMD 

corresponderia à metade da área do paralelogramo.  Ao mover o ponto N do triângulo ANB na 

direção do vértice C ou vértice D os alunos deveriam chegar à conclusão que a área do triângulo 

ANB corresponderia também à metade da área do paralelogramo. Daí poderiam concluir que a 

área do triângulo AMD seria igual a área do triângulo ANB. Sendo assim poderiam aplicar a 

equação e encontrar o valor de x. Na segunda possibilidade, ao mover o ponto M do triângulo 
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AMD na direção do vértice B, observando que os triângulos AMD e ANB teriam a mesma base 

AB e mesma altura, poderiam verificar a igualdade entre as áreas dos triângulos e proceder a 

formulação e resolução da equação. Na terceira possibilidade, ao mover o ponto N do triângulo 

ANB na direção do vértice D, observando que os triângulos AMD e ANB teriam a mesma base 

AD e mesma altura, também poderiam verificar a igualdade entre as áreas dos triângulos e 

proceder a formulação e resolução da equação. Na experimentação da SDO VII, a única 

possibilidade conjecturada pelos alunos do grupo 2 foi a primeira, validando, dessa forma, a 

SDO VII. 

A seguir, no sexto e último capítulo, serão tecidas as considerações finais da 

pesquisa, destacando seus pontos principais. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na problemática dessa pesquisa foi falado da importância do saber matemático no 

mundo hodierno em função da crescente tecnologia e dos baixos índices de proficiência em 

matemática no Brasil, comprovados por avaliações externas como o PISA. Foram elencados 

alguns fatores, no campo da educação, que contribuem para tal situação, como o distanciamento 

entre as instituições de ensino superior e ensino básico e a carência na inserção de novas 

metodologias que possam complementar, de forma eficaz, as já existentes.  

Foi ressaltada a importância do projeto OBMEP que consiste em uma política 

pública que alcança quase cem por cento das escolas públicas de ensino básico do país e que 

tem, entre outros objetivos, melhorar a qualidade da educação matemática.  

A partir desse contexto, foi feita uma análise das metodologias propostas por este 

projeto e constatou-se que é preponderante o modo tradicional de ensinar matemática, o que 

não colabora com o desenvolvimento do raciocínio intuitivo e provoca desinteresse em uma 

parcela significativa dos alunos. Dessa forma, a necessidade de contextualização da 

matemática, através de novos métodos, colaboraria para a melhoria do ensino e aprendizagem 

em matemática voltada às olimpíadas e consequentemente ao contexto geral de ensino. 

Doravante, no intuito de contribuir na solução de tal problemática, foi proposta a 

Situação Didática Olímpica (SDO) que está alicerçada na didática matemática francesa e tem 

como metodologia de pesquisa a Engenharia Didática (ED) em completude com uma teoria de 

ensino que é a Teoria das Situações Didáticas (TSD). 

Para alcançar então o objetivo geral desta pesquisa, ou seja, permitir a estruturação 

de SDOs, acerca dos conteúdos de Geometria Plana, para a melhoria da prática docente, visando 

à inserção da TSD com finalidade de transformação da escola pública através da OBMEP, foi 

aplicada a ED, metodologia de pesquisa, em suas quatro fases citadas no referencial teórico. 

Na primeira fase, que são as análises prévias, procedeu-se à identificação de 

problemas relacionados ao ensino e aprendizagem do objeto em estudo. Para isso, foram 

pesquisadas as dissertações do PROFMAT envolvendo o ensino de Geometria Plana voltado à 

OBMEP. Nesta análise, percebeu-se que algumas utilizam recursos como o Geogebra e material 

multimídia que ajudam significativamente no aprendizado, porém conclui-se que as propostas 

metodológicas seguem uma linha tradicional de ensino.  

Na segunda fase, análise à priori, procedeu-se à identificação das variáveis 

didáticas, ou seja, selecionado os POs, iniciou-se a construção das SDOs correspondentes 

utilizando as fases dialéticas da TSD, ação, formulação, validação e institucionalização. 
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Na terceira fase, experimentação, a partir da estruturação das SDOs, na análise à 

priori, procedeu-se, então, à aplicação das SDO I e SDO VII, segundo todas as suas fases 

dialéticas, com alunos do primeiro ano do ensino médio numa escola pública estadual em tempo 

integral. O local escolhido para a atividade foi o laboratório de física e matemática onde, de 

forma planejada e organizada, estabeleceu-se o contrato didático com os alunos e foram 

verificados seus conteúdos prévios. Na sequência, foram aplicadas as SDOs executando, com 

êxito, todo o planejamento. Nesta fase foi importante observar que o aluno aprende adaptando-

se a um meio que é um fator de contradições, de obstáculos, de desequilíbrios e que o saber 

proveniente da adaptação do aluno revelou-se através de respostas novas que representam a 

aprendizagem. 

Na quarta fase, análise à posteriori e validação, procedeu-se à confrontação dos 

registros da experimentação feitos a partir das observações do pesquisador com a análise à 

priori, o que permitiu a interpretação dos resultados e a validação interna da pesquisa. Vale 

ressaltar que durante o processo de ensino e aprendizagem a postura de mediador assumida pelo 

pesquisador ao observar e acompanhar as investigações dos estudantes, durante a descoberta do 

novo saber, tornou-os mais investigativos, reflexivos, críticos, autônomos e colaborativos entre 

si. 

Dessa forma, com as quatro fases da ED aplicadas à SDO conseguiu-se atingir os 

seguintes objetivos específicos da pesquisa que são: identificar POs que detenham potencial 

para usar o software Geogebra, instrumento facilitador de conjecturas de possíveis soluções; 

descrever a importância do Geogebra como ferramenta auxiliar na construção das situações de 

ensino; estruturar Situações Didáticas relativas a POs, ou seja, SDOs e aplicá-las em ambientes 

de aprendizagem, e por fim desenvolver um Produto Educacional que sirva como ferramenta 

de apoio aos professores e com potencial para utilização por alunos na resolução de POs.. 

Concluído os objetivos propostos pela pesquisa, tem-se uma proposta metodológica 

de ensino que pode, de forma satisfatória, vir a somar-se às metodologias referentes à 

preparação direcionada a certames olímpicos. De forma geral, com a SDO, pode-se mobilizar 

as categorias intuitivas dos alunos através da modelização realizada pelo software Geogebra, 

podendo, dessa forma, ampliar o campo de ação docente nas instituições públicas de ensino 

básico do país. 
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