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Resumo: 

É fato de que o mundo e a sociedade se transformam ao longo do tempo. Da mesma forma, 

a educação se transformou acompanhando a sociedade, mas parece ter congelado no tempo 

após a ascensão da revolução industrial. A sociedade de informação de hoje requer uma 

educação que conduza o futuro cidadão a lidar com a real situação de um mundo 

globalizado. Uma alternativa é o conceito de M-learning que traz dispositivos móveis para 

aprendizagem. O presente artigo apresenta um projeto que tem como objetivo desenvolver 

um aplicativo para a plataforma Android utilizando o smartphone para o ensino de 

geometria, reunindo conceitos de geometria dinâmica e observando o desenvolvimento dos 

hábitos de pensamento matemático propostos por Paul Goldenberg. 
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1. Introdução 

A constante transformação do mundo é fato inegável. Basta voltar o olhar à história 

e perceber como as sociedades e povos transformaram-se desde os primórdios. 

                                                           
1
Aluno bolsista do projeto, responsável pelo desenvolvimento/programação do objeto. 

2
Professora orientadora do presente projeto e do projeto vinculado, intitulado “A construção de espaços e 

materiais digitais para a educação matemática: o uso do smartphone no ensino da geometria”.  
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Transformaram-se em cultura, vestimenta. O conhecimento tornou-se mais amplo e com 

ele surgiram as tecnologias modernas e pós-modernas.  

Em algumas sociedades antigas e da idade média, a educação raramente atingia 

aqueles que não faziam parte da elite. Individualizada, o paradigma de educação incluía 

um tutor que acompanhava o pupilo/aluno, ensinando diversas disciplinas sem que 

houvesse uma ementa institucionalmente regulamentada. Dessa forma, as bases da 

educação tinham como referência apenas o interesse das famílias que podiam contratar o 

tutor. Esse modelo, conhecido como educação 1.0, perdurou por séculos (MARGALL, 

2013). 

Já a educação conhecida como 2.0 está presente no contexto da revolução industrial 

(MARGALL, 2013), em que os processos de aprendizagem – agora em turmas, com salas 

de aula, mas ainda com penas um tutor/professor – eram voltados para a cópia, em virtude 

do modelo de organização industrial da época (fordismo). O modelo consistia na realização 

de trabalhos mecânicos e repetitivos, de pequena que procuravam evitar movimentos 

considerados desnecessários (por exemplo, apertar porcas com uma chave inglesa). Para 

esse tipo de emprego, não era necessário um pensamento crítico, mas apenas concentração 

na repetição e memorização do processo. 

A realidade atual é diferente em relação aos contextos da educação 1.0 e educação 

2.0 (sociedades 1.0 e 2.0). O mundo hoje está em tempos de dinamismo, de grande acesso 

à informação e por isso, de necessidade de pensamento crítico É um contexto em que se 

faz necessária a filtragem crítica de informações. Vivemos na sociedade 3.0. Permeada de 

tecnologias, muitas vezes estranhamos quando não as temos no nosso dia a dia. Já quando 

se trata de grandes empresas e instituições públicas, o uso de tecnologias é indispensável.  

Embora vivamos na sociedade 3.0, poucas escolas se mostram adequadas ao 

contexto. A grande maioria das escolas atuais ainda se apresenta no modelo de educação 

2.0, o que justifica os baixos índices de apreensão dos conteúdos da educação básica e 

associação com o mundo real.  

Tendo em vista esse problema, visamos com base na dissertação de mestrado da 

professora orientadora, voltar um olhar especificamente à educação matemática. 

Atualmente, desenvolvemos um projeto de extensão vinculado ao Instituto Federal 

Catarinense (IFC) – Campus Camboriú (conforme citado na nota de rodapé da primeira 

página deste artigo) com o objetivo de buscar uma alternativa para impulsionar a educação 

de forma que a mesma possa se adaptar às necessidades da atualidade. 
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O projeto visa estudar e desenvolver um aplicativo para o sistema operacional 

(S.O.) Android, voltado para o ensino da geometria, de forma que sua obtenção e 

utilização, gratuita, possa atender a todos que nele estejam interessados, para os mais 

variados fins educacionais. Serão desenvolvidas também, atividades que os alunos possam 

realizar com orientação do professor(a).  

2. A Sociedade 3.0 

O mundo da atualidade vive em uma era de informação e comunicação altamente 

acessível. Informações de qualquer caráter e gênero estão disponíveis para qualquer pessoa 

que disponha de internet. Segundo o Ibope Media, o Brasil é o 5º país mais conectado do 

mundo (outubro/2013), com 105 milhões de brasileiros dispondo de acesso à internet. 

Comparado com o ano de 2007, o número aumentou de 27% para 48% (DADOS, 2014).  

Com tamanha informação e comunicação disponíveis, o mundo já não é mais o 

mesmo de décadas ou até mesmo anos atrás. Hoje podemos obter notícias de todas as 

partes do globo em questão de segundos. A comunicação tornou-se deveras rápida e 

acessível, de forma que atinge todos os âmbitos da sociedade e classes sociais. 

As crianças hoje não estão fora da realidade da era da informação. E já começam 

cedo: segundo pesquisa, 57% das crianças até cinco anos já sabem utilizar aplicativos em 

smartphones, antes mesmo de saberem amarrar os sapatos (14% das mesmas) 

(CRIANÇAS, 2014).  Os brasileiros em idade de educação básica também se enquadram 

na mesma realidade: O número de alunos com acesso regular à internet, apenas da rede 

pública de ensino, subiu de 24% em 2005 para 65,8% em 2011. Já em escolas privadas, o 

percentual é de 96,2% (VILLELA, 2013).  

Tendo em vista que a inclusão digital está em crescimento constante e tende a 

universalidade, percebemos o mundo se adaptando. Empresas e instituições tanto privadas 

quanto públicas, que até duas décadas atrás não dispunham da possibilidade de promover 

serviços de maneira remota, hoje essas facilidades tornam-se indispensáveis para a 

qualidade e comodidade dos clientes e usuários.  

A escola de educação 2.0 (ou escola 2.0) já não sustenta o tamanho dinamismo da 

sociedade atual,(sociedade 3.0). Comparando com os dados da década de 1980, os índices 

de evasão escolar eram maiores que os índices de reprovação, evidenciando a o contexto 

da ditadura militar e poucas políticas públicas quando comparado à atualidade 
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(GUERREIRO, 2012). Na época, os alunos não dispunham de tanta tecnologia e 

informação, sendo então a escola 2.0 um modelo adequado à época.  

Atualmente o inconformismo se evidencia pela opinião dos alunos que 

frequentemente caracterizam a escola como entediante e desconectada com a realidade. 

Não se pode ignorar os fatos: os índices de reprovação na educação brasileira em 2011 

foram de 13,1%, o maior desde 1999 (GUERREIRO, 2012). Tal constatação nos motiva a 

desenvolver o presente projeto. Alunos 3.0 estão, na maioria, estudando em escolas 2.0. 

3. A escola na sociedade 3.0 

Embora o mundo e a sociedade estejam em adaptação e recorrendo à internet e 

recursos tecnológicos, a escola parece ignorar o fato de que o professor já não é mais o 

detentor supremo do conhecimento dentro da sala de aula. Ainda temos salas de aula com 

fileiras de carteiras alinhadas e a figura do professor como o centro da informação (escola 

2.0). Raras são as escolas que possuem recursos como lousas digitais, raras são as escolas 

com outras configurações de ambientes de estudos (escola 3.0).  

A maioria das escolas na atualidade, – que de forma contraditória apresenta a 

mesma configuração de séculos atrás, com bases nos interesses da revolução industrial –, 

já não faz parte do contexto global. No contexto em que o modelo escolar em questão 

surgiu, o aluno era preparado para ser copista, funcionário de indústrias aos moldes do 

fordismo, cujo único trabalho consistia em repetir processos mecanizados sem a 

necessidade de pensamento crítico.  

Hoje a necessidade do pensamento crítico é incontestável. A ascensão da internet 

dá acesso a uma infinidade de informações, que podem ser aproveitáveis, que trazem 

novos conhecimentos, que atualizam o usuário, mas também podem ser de cunho 

descartável, desnecessário, de veracidade contestável ou até mesmo socialmente 

prejudiciais e potencialmente perigosas. Embora haja a margem de risco, essas 

informações são, da mesma forma, facilmente acessíveis. A escola, nas configurações 

gerais da atualidade, carece de metodologias de ensino que incluem a ideia de ensinar o 

aluno ao mesmo tempo que lida com a explosão de informações. 

Uma alternativa é a M-learning (Mobile Learning – Aprendizagem móvel) conceito 

que traz a ideia da utilização de smartphones e outras tecnologias móveis para 

potencializar o ensino, sendo este um elemento da almejada educação 3.0.   
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As Tecnologias Móveis Sem Fio têm despertado grande interesse em termos 

educacionais. M-learning (mobile learning - aprendizagem por meio de 

dispositivos móveis) é um campo emergente, que engloba tecnologias sem fio e 

computação móvel para permitir que a aprendizagem possa ocorrer em qualquer 

tempo e em qualquer lugar, maximizando a liberdade dos alunos (WAINS; 

MAHMOOD, 2008 apud BATISTA; BEHAR, 2009, p. 2). 

 

 A M-learning pode estar associada tanto à educação à distância (EAD), utilizando 

também a internet para a comunicação entre professores e alunos. Georgiev et al. (2004 

apud BATISTA; BEHAR, 2009) explica que M-learning pode ser entendida como um 

subconjunto dentro da E-learning (educação via internet), e esse último, por sua vez, um 

subconjunto da D-learning (EAD). Já Khaddage e Lattemann (2009 apud BATISTA; 

BEHAR, 2009) contrapõem a definição, ressaltando que a M-learning pode ser utilizada na 

educação presencial, com o desenvolvimento de atividades para cumprimento em sala de 

aula, favorecendo aspectos como acessibilidade, colaboração e flexibilidade. 

Relembramos que é tendência de que a internet e as tecnologias que a envolvem 

sejam utilizadas como meios de acesso ao conhecimento informal. Uma dessas tecnologias 

é o telefone celular (smartphones), com cada vez mais recursos e dinamismo.  

Atualmente o mercado de aplicações para smartphones é deveras promissor. O 

brasileiro passa em média 84 minutos ao dia utilizando seu telefone móvel 

(CASAGRANDE, 2011). Não é diferente dos alunos: Estudos apontam que adolescentes 

preferem ganhar um smartphone a um carro (MIOTO, 2011) e que uma a cada cinco 

crianças já usam smartphones ou tablets todos os dias (UMA, 2013). 

Por que não aproximar o interesse dos alunos aos seus deveres?  

4. A geometria dinâmica como estratégia de ensino e a proposta do projeto 

A ideia da aplicação a ser desenvolvida pelos autores está relacionada à utilização 

dos conceitos de geometria dinâmica para o aprendizado de conceitos matemáticos. Meier 

(2012, p. 13) apresenta a concepção de geometria dinâmica a partir da descrição dos 

softwares para desenvolvimento da mesma. Os programas de geometria dinâmica:  

 

[...] são ferramentas que permitem a construção de figuras geométricas a partir 

das propriedades que as definem. A manipulação direta de objetos construídos e 

que são colocados em movimento na tela do computador faz com que os alunos 

observem os resultados obtidos, primeiramente de forma empírica, mas depois 

buscando explicar as regularidades que vão se tornando cada vez mais evidentes. 
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Na dissertação de mestrado da professora orientadora, foi aplicado um experimento 

didático, no qual os alunos ao trabalharem com o software GeoGebra no laboratório de 

informática, demonstraram desenvolver a aprendizagem de conceitos como reta, semirreta, 

segmentos de reta, relações entre retas e pontos, entre outras. Em seu trabalho consegue 

mostrar que essa aprendizagem se dá de forma mais rápida e precisa em relação ao método 

utilizado tradicionalmente, em aulas expositivas. 

O método da utilização da geometria dinâmica para a aprendizagem de conceitos é 

por nós defendido pelo fato de que o aluno é colocado numa posição de aprendizagem 

ativa, em que ele mesmo, ao explorar os objetos de geometria dinâmica, passa a 

desenvolver os hábitos do pensamento matemático propostos por Paul Goldenberg.  

Goldenberg (1998 apud MEIER, 2012, p. 32) define “hábitos do pensamento” 

como “modos de pensar que adquirimos tão bem, tornamos tão naturais e incorporamos tão 

completamente em nosso repertório que se transformam, por assim dizer, em hábitos 

mentais”. Esses hábitos do pensamento são: Visualizar (HP-1), Reconhecer padrões ou 

invariantes (HP-2), Fazer experiências e explorações (HP-3), Criar, ser inventor (HP-4), 

Fazer conjecturas (HP-5), Descrever, formal e informalmente, relações e processos (HP-6), 

Raciocinar por continuidade (HP-7). 

A aprendizagem ativa faz com que os alunos passem a interessarem-se pelo 

conhecimento, por possibilitar a visão objetiva do assunto estudado. É fato de que as 

relações matemáticas compõem o universo, dos minúsculos átomos aos colossais astros 

galácticos. No ensino tradicional os alunos imaginam que a matemática seja mera 

abstração inaplicável ao mundo real, cujo ensino é justificado por alguns professores com o 

viés do desenvolvimento da lógica. 

Ao interagir com os objetos de geometria dinâmica e realizar as atividades 

propostas, foi notado que os alunos desenvolveram os hábitos do pensamento matemático 

aos poucos e que os mesmos se desenvolviam gradualmente a cada atividade. A ideia deste 

projeto é readaptar esta proposta para aplicativos de tecnologias móveis. Buscamos 

desenvolver uma aplicação para o S.O. Android que permita a utilização da geometria 

dinâmica para a composição de desenhos no estilo Imagem e Ação – Jogo em que os 

participantes recebem uma palavra e precisam desenhá-la para que os competidores 

adivinhem-na. No caso, o jogador da aplicação receberia um conceito matemático e 

montaria um desenho com relações matemáticas – sendo de obrigatório uso o conceito 
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matemático recebido. Com a possibilidade de manipulação do desenho, o jogador 

incumbido de adivinhar tem a oportunidade de utilizar os hábitos do pensamento 

matemático para cumprir a atividade. Quando se acerta o conceito utilizado no jogo, ambos 

os jogadores ganham pontos, de forma que o jogo não seja objeto de competitividade, mas 

de colaboração. Cumprindo atividades que podem ser propostas pelo professor e outros 

modos de jogo do próprio aplicativo, haverá a possibilidade de desbloqueio de novos 

recursos e modos de jogo secretos. 

5. Escolhas para implementação do Projeto 

O grande número de usuários das tecnologias móveis justifica o grande número de 

aplicações desenvolvidas nos últimos anos. Em 2012, tanto a Apple Store quanto a Google 

Play, concorrentes, contavam com 700 mil aplicativos cada (JUNIOR, 2012). Obviamente, 

para se obter um número tão grande, seria irreal pensar que existe apenas uma equipe de 

desenvolvimento. 

O acesso ao desenvolvimento de aplicações para smartphone é facilitado pelas 

próprias mantedoras dos S.O.s. Os recursos e ferramentas são disponibilizados de forma 

gratuita nos portais oficiais. 

Dentre as opções disponíveis, escolhemos a plataforma Google Android por ser a 

mais acessível e utilizada na atualidade. A plataforma é baseada em núcleo Linux, 

categoria de softwares que se caracterizam por serem livres (código fonte aberto) e 

comumente gratuitos. 

O desenvolvimento das aplicações para Android se dá, usualmente, pelo software 

conhecido como Eclipse, cujo qual auxilia a programação e torna-a mais fácil, contando 

com uma interface gráfica amigável, quando comparada à programação bruta em que 

apenas códigos são mostrados na tela. O software Eclipse está atualmente na versão 4.3.2, 

é disponibilizado tanto no portal oficial quanto no portal do S.O. Android e é também o 

software escolhido para a programação neste projeto.  

Primordialmente concebido para programação em linguagem Java, o Eclipse se 

tornou uma ferramenta útil para a programação em Android, uma vez que as aplicações 

desse último utilizam-se de Java. A implementação da linguagem XML auxilia no 

desenvolvimento das interfaces gráficas das aplicações. 
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Com um conhecimento básico em língua inglesa e colocando o raciocínio lógico 

em prática, somado aos recursos disponibilizados, torna-se relativamente fácil a 

aprendizagem da programação para a plataforma e pelos atos apresentados, a área de 

abrangência é grande e a divulgação da aplicação é por isso facilitada. 

6. Conclusão 

Entre muitas ferramentas com potencial para compor a educação que a sociedade 

3.0 precisa, estão os smartphones, com grande potencial educacional por seu notável 

dinamismo e crescente número de usuários, bem como o fato de ser um meio de obtenção 

de conhecimento informal. 

Desenvolvendo o aplicativo proposto, ao estilo do jogo Imagem e Ação, será 

possível empregá-lo, tanto em sala de aula, quanto à distância, com base no conceito de M-

learning. Igualmente, o projeto serve de incentivo aos professores interessados e 

preocupados no desenvolvimento educacional, mostrando que com algum estudo, em que 

conteúdos são facilmente obtidos por meio dos portais das mantedoras dos S.O.s móveis, 

podem também aprender e desenvolver aplicações e potencializar a aprendizagem em suas 

aulas. 

Percebemos, finalmente, que faz-se necessário o desenvolvimento e incentivo da 

M-learning para conseguirmos construir uma educação de qualidade, transformadora, 

incentivadora. Uma educação contextualizada com a contemporaneidade, uma educação 

tecnológica e conectada à realidade social. Uma educação adequada. Uma educação 3.0.  
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