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Resumo:  

Este artigo tem por objetivo descrever o relato de uma experiência ocorrido na disciplina 

de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática, do programa de 

Pós-graduação em Educação Matemática e Ensino de Física da Universidade Federal de 

Santa Maria. Nesta disciplina foi proposta a construção de planos de aulas integrando o uso 

de ferramentas tecnológicas discutidas no decorrer da mesma. Dentre estes planos de aula 

destacou-se o trabalho dinâmico envolvendo geometria analítica com o uso do software 

GeoGebra. Este aplicativo foi escolhido por permitir a representação de objetos de estudo 

geométricos através da construção de simuladores dinâmicos. Neste sentido, teve-se a 

preocupação em relacionar os conceitos geométricos com a representação dos movimentos 

feitos no mundo real, partindo da permissa que o ensino de matemática deve estabelecer 

ligações entre a realidade vivenciada e os conceitos científicos historicamente elaborados. 

As atividades aqui apresentadas tem a concepção histórico-cultural como norteadora do 

fazer pedagógico. 

  

Palavras-chave: GeoGebra; Geometria Analítica; Educação Matemática; Escola histórico-

cultural. 

1. Introdução  

 Atualmente as avaliações nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) têm revelado as grandes 
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dificuldades dos alunos do Ensino Médio no tocante aos conteúdos geométricos, dentre os 

três anos destaca-se o terceiro ano. Um indicativo dessa dificuldade pode estar no fato que 

neste ano de ensino ocorre uma mudança considerável nos conceitos já trabalhados 

anteriormente em geometria, ou seja, a introdução da Geometria Analítica, em que esta 

oportuniza ao aluno obter uma forma de pensar que transforma problemas geométricos em 

resolução de equações, inequações ou sistemas. Os autores, baseando-se na teoria de 

Vygotsky (2001), tiveram um interesse maior na escolha deste assunto para a elaboração 

do plano de aula, pois concordam com o pesquisador que:  

 

A formação dos conceitos começa durante as fases mais precoces da infância, 

mas as funções intelectuais que, em determinadas combinações formam a base 

psicológica da formação dos conceitos, amadurecem, tomam forma e 

desenvolvem-se apenas durante a puberdade. (VYGOTSKY, 2001, p.60). 

  

Vygotsky (2001), nos deixa claro que é na adolescência que a formação de 

conceitos inicia seu auge de abstração. E, seguindo esta perspectiva, se pode dar uma 

dinâmica ao ensino de Geometria Analítica, na medida em que o professor, através de uma 

atividade diferenciada com recursos tecnológicos proporcionar ao aluno situações de 

aprendizagem em que um mesmo problema matemático possa ser solucionado utilizando 

diferentes representações matemáticas. Desta forma o aluno, sente-se autor das construções 

que dão sentido a formação dos conceitos matemáticos, ou seja, o professor pode 

proporcionar ao aluno o “fazer matemática: experimentar, interpretar, visualizar, induzir, 

conjeturar, abstrair, generalizar e enfim demonstrar”, conforme descreve Gravina (1998).   

 A fim de obter estes resultados, os usos dos recursos tecnológicos potencializam o 

“fazer pedagógico” trabalhando com vários métodos de representar o mesmo objeto 

matemático, os educandos experimentam suas próprias ações diante de diferentes 

representações. Nesse sentido, Gravina (2012) afirma que: 

 
A tecnologia digital coloca à nossa disposição diferentes ferramentas interativas 

que descortinam na tela do computador objetos dinâmicos e manipuláveis. E isso 

vem mostrando interessantes reflexos nas pesquisas em Educação Matemática, 

especialmente naquelas que têm foco nos imbricados processos de aprendizagem 

e de desenvolvimento cognitivo nos quais aspectos individuais e sociais se fazem 

presentes. (GRAVINA, 2012, p.13). 

 

 Destacam-se, dentre os recursos tecnológicos existentes, o software de geometria 

dinâmica, GeoGebra, por ser uma ferramenta de construção que permite desenhar objetos e 

configurações geométricas, que são feitas a partir das propriedades que os definem. Nesta 
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concepção é possível associar a cada desenho uma coleção de movimentos que podem ser 

construídos com base nos conceitos de Geometria Analítica. 

É importante destacar que o aplicativo GeoGebra, além de ser um programa de 

domínio público é também multiplataforma, podendo ser utilizado em todos os níveis de 

ensino, possuindo uma interface de fácil manipulação e com recursos gráficos, de tabelas e 

algébricos conectados dinamicamente. Além disso, reúne diferentes ferramentas que 

exploram: geometria, álgebra, estatística e cálculo, permitindo a criação de materiais 

digitais interativos que rodam independentemente do aplicativo estar instalado no 

computador.  

Para a realização do plano de aula, o aplicativo será instalado previamente, e os 

educandos realizarão a atividade em duplas, visto que o laboratório possui 20 máquinas em 

bom estado. 

 Por estas características do recurso, que a experiência na construção do plano de 

aula proposto na disciplina, permitiu vislumbrar a elaboração de situações de 

aprendizagem, através de sequências de ensino que possibilitam as ações dos alunos na 

construção dos conceitos matemáticos. De forma que o professor procurará conduzir a 

sequência de construções, a fim de dar significados ao que o aluno vai aprendendo durante 

a atividade. O recurso computacional que se tem através do uso GeoGebra ajudará na 

criação de situações de aprendizagem e exploração das propriedades geométricas 

envolvidas, de tal modo que o dinamismo da ferramenta promova movimentos similares 

aos dos movimentos existentes no objeto real a ser modelado. Em particular, nesta 

proposta será uma bicicleta.  

2. Cenário livre: movimentos simuladores da bicicleta 

 O objetivo da construção de cenários livres utilizando o software GeoGebra se dá 

pelo fato que, além dos alunos apreenderem os conceitos matemáticos, proporciona um 

terreno fértil para a geração de diversas ideias matemáticas.  

 Na construção da bicicleta, os autores exploraram o dinamismo da ferramenta para 

promover movimentos similares aos existentes no mecanismo do objeto real. Assim, o 

ponto chave na construção desses mecanismos virtuais é produzir movimentos mais 

fidedignos possíveis ao existente em uma bicicleta. A vantagem do uso de recursos 

desenvolvidos com na concepção da geometria dinâmica esta em que, agora não basta mais 
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apenas produzir uma figura ou desenho que represente o mecanismo real, mas que ao 

construí-lo os entes geométricos devem estar sincronizados e dependentes entre si, para 

que ocorra o movimento desejado.  

 Os mecanismos e animações seriam como engrenagens, onde uma peça esta 

entrelaçada à outra. No GeoGebra, as engrenagens poderão ser conjuntos de objetos, ou 

entes geométricos, cujos os movimentos se subordinam entre si. Essa subordinação pode 

ser estabelecida de várias formas: critérios de relacionamentos (funções), propriedades, 

definições, por construção, por transferência de medidas, entre outros. Como expressa 

Gravina (1996): 

 
 [...] para um dado objeto ou propriedade, temos associada uma coleção de 

“desenhos em movimento”, e os invariantes que aí aparecem correspondem as 

propriedades geométricas intrínsecas ao problema. E este é o recurso didático 

importante oferecido: a variedade de desenhos estabelece harmonia entre os 

aspectos conceituais e figurais; configurações geométricas clássicas passam a ter 

multiplicidade de representações; propriedades geométricas são descobertas a 

partir dos invariantes no movimento. (GRAVINA, 1996, p. 6). 

  

Com base nestes princípios de subordinação que se conseguirá obter os 

movimentos desejados na bicicleta. E, durante a construção desses mecanismos poderão 

ser explorados e descobertos muitos conceitos matemáticos. 

 No objeto a ser modelado no plano de ensino, há dois movimentos existentes: o 

unidirecional – onde a bicicleta deverá mover-se como um todo único sobre a linha que 

representa o chão. Isso ocorrerá a partir da seleção de um controle deslizante. E, o 

movimento circular - onde as rodas da bicicleta devem girar sobre si mesmas quando um 

seletor de ângulo for acionado.  

3. Cenário: construção de duas rodas de mesmo tamanho, com movimento 

sincronizado em linha reta 

 Para iniciar esta atividade no software GeoGebra, sugere-se utilizar o recurso de 

malha quadriculada e exibir o eixo cartesiano, a fim de facilitar a compreensão e dedução 

de representações algébricas, por parte dos alunos. Para começar sugere-se utilizar duas 

aulas para a construção da primeira etapa, que inicia-se com a construção por parte dos 

alunos de uma reta que posteriormente representará o chão onde deverá “andar” as rodas 

da bicicleta. Nesse momento, o professor poderá instigar o processo pedindo que os alunos 

criem uma reta sobre o eixo da abscissa, para tanto o aluno deverá perceber que f(x) = 0. 
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Todas as construções feitas pelos alunos no aplicativo deverão ser realizadas através do 

comando de entrada, sendo que os comandos a serem inseridos possuem um formato bem 

próximo da simbologia matemática que os alunos costumam utilizar em sala de aula. 

 Uma das ferramentas que deve ser bem explorada no aplicativo é o seletor, porque 

este permite que se realize a dinâmica dos movimentos propostos nas construções, ou seja, 

as rodas. Como passo seguinte o professor deverá auxiliar os alunos na construção do 

primeiro seletor. Para isto, é necessário ir selecionar o ícone correspondente “controle 

deslizante”. Após clicar sobre a janela gráfica. Surgirá uma janela, idêntica à imagem da 

figura 1, onde deverão ser inseridas algumas configurações, indicando: nome, valor e tipo 

do controle a ser criado. Assim, neste caso deve ser digitado um valor mínimo, min=0 e 

um valor máximo, max=20.  

 

 

Figura 1: Janela de configuração da ferramenta “controle deslizante”.  

  

 Após, a construção do seletor “a” constrói-se o ponto A, definindo-se suas 

coordenadas cartesianas no plano. Para isto pode-se utilizar o campo de entrada do 

GeoGebra inserindo A= (a, 1.5), que ao movimentar o seletor acarretará o movimento 

unidirecional desejado, pois o valor da abscissa do ponto A é alterado de acordo com os 

valores assumidos por “a” através do movimento do seletor. Esta construção é ilustrada na 

figura 2. O próximo passo será um desafio aos alunos, pois, deverão utilizar os recursos do 

GeoGebra para criarem uma circunferência com centro no ponto A, que tangencie a reta. É 

válido salientar que no percurso da construção os alunos devem ser motivados a anotar 

suas construções. O software GeoGebra como qualquer outro recurso computacional, 

possui a necessidade de ser explorado para a elaboração conceitual de conhecimentos 

específicos de matemática.     
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Figura 2: Janela de construção da primeira etapa do plano de aula.  

 

 Para tanto, é necessária a mediação e intervenção do professor durante este 

processo, como bem sinaliza Vygotsky (1991). Este estendeu esse conceito de mediação na 

interação homem-ambiente pelo uso de instrumentos e o uso de signos, afirmando que:  

  
Os sistemas de signos (a linguagem, a escrita, o sistema de números), assim 

como o sistema de instrumentos, são criados pelas sociedades ao longo do curso 

da história humana e mudam a forma social e o nível de seu desenvolvimento 

cultural. [...] a internalização dos sistemas de signos produzidos culturalmente 

provoca transformações comportamentais e estabelece um elo entre as formas 

iniciais e tardias do desenvolvimento individual. (VYGOTSKY, 1991, p.11). 

 

 As palavras de Vygotsky fornecem subsídios para compreender o uso do software 

GeoGebra como um instrumento que facilita a construção e dedução de conceitos 

matemáticos. Sendo este considerado como construto humano que através da mediação 

desenvolve as capacidades psicológicas superiores, permitindo modificação de um 

pseudoconceito em um conceito propriamente dito.  

 Assim, dando continuidade à construção da roda da bicicleta, novamente será 

utilizada a ferramenta “controle deslizante”. Neste caso, será realizada a construção de um 

seletor que representará ângulo. Nas configurações da ferramenta deve ser selecionado 

como tipo ângulo, denominando de α, variando de 0º a 360º, e escolhendo o movimento 

crescente. Em seguida, no ícone “ponto”, selecionar “ponto sobre objeto”, e criar um ponto 

sobre a circunferência. Na sequência, clicar sobre o ícone “ângulo” e selecionar “ângulo 

com amplitude fixa”. Posteriormente, clicar no ponto criado e após no centro da 

circunferência, na janela que surge selecionar α, como ângulo e, o movimento no sentido 

horário. As descrições feitas no GeoGebra são ilustradas nas figuras 3 e 4. 
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Figura 3: Janela de construção do ângulo de amplitude fixa. 

 

 

Figura 4: Janela final de construção do ângulo.  

 

 Outra ferramenta que deve ser bem explorada com os alunos é a de “reflexão”, pois 

ela é a isometria que faz uma figura “refletir” em relação a uma reta, denominada de eixo 

de reflexão. Segundo Lopes e Nasser (1996), uma reflexão de um ponto no plano ocorre se 

a linha que une cada par de pontos correspondentes é perpendicular ao eixo de reflexão, e 

também se os dois pontos correspondentes estão à mesma distância do eixo de reflexão, no 

entanto, em lados opostos.  

 Na construção da bicicleta a reflexão será utilizada para refletir pontos e serão 

necessárias duas aulas de matemática para a realização das próximas construções.  

 Em continuidade seleciona-se o ícone “reflexão em relação a um ponto”. Após, 

clica-se sobre o ponto que pertence à circunferência e depois sobre o centro da 

circunferência. Na sequência constrói-se um segmento que une esses dois pontos. Dessa 
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forma, ao movimentar o seletor de ângulo tem-se o movimento circular desejado. Na figura 

5 é ilustrada imagem final dessa construção. 

 

 

Figura 5: Imagem do simulador de uma roda da bicicleta elaborado no GeoGebra.  

  

Como próximo desafio aos alunos, estes deverão criar a segunda roda da bicicleta 

de maneira que os movimentos unidirecional e circular sejam simultâneos. Deseja-se que 

os alunos cheguem a conclusão que, ao digitarem no campo de entrada D=(a+5,1.5), terão 

um ponto D a 5 unidades de distância do ponto A, o qual é o centro da primeira 

circunferência. A imagem que deve ser construída pelos alunos deverá ser semelhante à 

figura 6. Nesta etapa, será imprescindível a mediação do professor para que os conceitos 

matemáticos envolvidos possam ser discutidos. 

 

 

Figura 6: Início da construção do segundo pneu. 

  

Os demais elementos da bicicleta poderão ser criados através da mesma proposta de 

raciocínio, sendo que todos os objetos a serem construídos devem estar interligados com o 

primeiro ponto da construção. Na figura 7 é ilustrado como deverá ser a imagem do 
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simulador da bicicleta construída no GeoGebra, sendo que a mesma deverá ter movimento 

unidirecional (ao longo da reta construída) e também as rodas terão um movimento 

circular. 

 

 

Figura 7: Imagem da bicicleta construída no aplicativo.  

3. Resultados da Experiência 

Ao serem desenvolvidas atividades desta natureza junto aos alunos deseja-se 

desmistificar a ideia do tratamento estereotipado dados aos objetos geométricos, 

apresentados na escola através de demonstrações com argumentos ordenados e prontos.  

Nesse sentido, ao serem observados alguns livros escolares percebe-se a 

apresentação da geometria com definições nem sempre claras, acompanhadas de desenhos 

bem particulares, os ditos desenhos prototípicos. Na visão dos autores, isso propicia que os 

alunos não estabeleçam que o movimento de determinados objetos geométricos possam 

manter suas propriedades, desde que estas tenham sido consideradas na construção.  

Desenvolver atividades utilizando o software  GeoGebra como uma ferramenta 

auxiliar pode contribuir para uma aprendizagem significativa dos conceitos geométricos. O 

que, segundo Gravina (1996), é uma contribuição dos softwares de geometria dinâmica, 

pois estes permitem emergir uma nova forma de ensinar e apreender geometria, a partir de 

exploração feitas pelos alunos em ambientes informatizados, permitindo os mesmos 

conjecturarem e, com um feedback constante oferecido pela máquina, poderem refinar ou 

corrigir  suas suposições, chegando a resultados que não são alterados pelo “desenho em 
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movimento”. Após, então, passando para a fase abstrata de argumentação e demonstração 

matemática. No entanto, a interação entre alunos e recursos computacional é condição 

necessária, mas não suficiente para que ocorra o aprendizado. O que se faz necessário 

também é o trabalho sistematizado e bem estruturado do professor instigando e orientando 

seus alunos à reflexão. Entende-se que uma aprendizagem significativa se concretiza no 

elo entre planejamento sistemático, interação entre alunos e GeoGebra com o importante 

papel de intervenção e mediação do professor. 
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