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Resumo 
 

O presente trabalho relata uma experiência didática, a qual analisou as possibilidades 
pedagógicas do método Sequência Fedathi aliada ao software Geogebra no Ensino de 
Matemática, especificamente, nos conteúdos de geometria básica no curso de pedagogia. A 
utilização do Geogebra teve o intuito de propiciar aulas interativas e dinâmicas, 
subsidiando a formação matemática do pedagogo. Teve como objetivo compreender os 
recursos metodológicos da Sequência Fedathi e o Geogebra os quais juntos contribuíram 
de forma significativa nas construções e visualizações geométricas. A pesquisa teve caráter 
bibliográfico, embasado em artigos científicos, livros e revistas eletrônicas, além das 
análises realizadas em sala de aula durante as sessões didáticas. Concluímos que a 
Sequência Fedathi e o GeoGebra se constituem numa relação pedagógica significativa para 
auxiliar na formação do pedagogo, no que se refere aos conteúdos que envolvem a 
Geometria básica. 
 

Palavras-chave: Sequência Fedathi; Geogebra; Ensino de Matemática; Formação do 

Pedagogo. 

 
1. Introdução  

 

O Ensino de Matemática, especificamente, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, vem passando por momentos de evolução provocados pela inserção das 
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tecnologias e de novas propostas de organização do trabalho didático, onde esses 

instrumentos tem a finalidade de proporcionar melhorias na compreensão dos conteúdos 

matemáticos, visto que a matemática foi criada e desenvolvida pela humanidade em função 

das necessidades sociais. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática – PCNM (BRASIL, 1997, p.20) o conhecimento matemático deve ser 

apresentado aos alunos como historicamente construído e em permanente evolução. O 

contexto histórico possibilita ver a Matemática em sua prática filosófica, sociológica, 

científica e social e contribui para apreensão do lugar que ela tem no mundo.  E sobre o 

uso das tecnologias o PCNM (BRASIL, 1997, p. 35), apontam que  

O computador pode ser usado como elemento de apoio para o ensino (banco de 
dados, elementos visuais), mas também como fonte de aprendizagem e como 
ferramenta para o desenvolvimento de habilidades. O trabalho com o computador 
pode ensinar o aluno a aprender com seus erros e a aprender junto com seus 
colegas, trocando suas produções e comparando-as. 
 

Nesse entendimento, o Ensino de Matemática deve ser componente importante e 

fundamental na e para a construção da cidadania, e o uso de aparatos tecnológicos 

educacionais, são cada vez mais utilizados pela sociedade na medida em que os softwares 

educativos, como, por exemplo, o Geogebra, que se apresenta de grande relevância para a 

formação inicial do pedagogo. 

O PCNM (BRASIL, 1997, p. 35), ainda destaca que é importante que o professor 

quanto aos softwares educacionais  

(…) aprenda a escolhê-los em função dos objetivos que pretende atingir e de sua 
própria concepção de conhecimento e de aprendizagem, distinguindo os que se 
prestam mais a um trabalho dirigido para testar conhecimentos dos que procuram 
levar o aluno a interagir com o programa de forma a construir conhecimento. 

 

A pesquisa foi numa abordagem de caráter bibliográfico realizado através de 

materiais consultados em fontes como: artigos científicos, sites educativos, Scielo e livros.  

A escolha da temática se deu pelas possibilidades pedagógicas do software 

Geogebra e da Sequência Fedathi na construção de conceitos matemáticos que envolvem a 

construção e visualização matemática de figuras geométricas e frações, bem como, as 

possibilidades de trabalhar com os conteúdos que envolvem espaço e forma, tratamento da 

informação, operação com números racionais dentre outros estudados na disciplina 

Tópicos de Educação Matemática, no Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação 

(FACED), da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

O método de organização das aulas da Sequência Fedathi, tem como conjectura 

subsidiar a prática pedagógica, antes, durante e depois, apoiando o professor na elaboração 
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das sessões didáticas.  O teórico Borges Neto (1994), durante seus estudos na Universidade 

de Paris, idealizou e sistematizou estudos que hoje evidenciam a funcionalidade do 

referido método, e atualmente temos um grupo que continua esses estudos por meio de 

pesquisas em nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado.  

O Geogebra é um programa livre criado por Marcus Hohenwarter (2001) e tem 

como finalidade, ensinar a geometria dinâmica com os conteúdos algébricos e geométricos 

no intuito de transformar o ensino e aprendizagem mais interativo e atrativo, um fato 

importante é a constante investigação que o Ensino de Matemática vem vivenciando 

visando novas contribuições em relação aos conteúdos matemáticos.  

Nesse sentido, em busca de caminhos que aprimore as propostas de ensino para a 

construção de conceitos matemáticos fundamentais, além do uso do software Geogebra, 

apontamos o método de sistematização de ensino da Sequência Fedathi para a organização 

da prática educativa do professor, em que ele pode sistematizar e planejar suas sessões 

didáticas, desenvolvendo as etapas1: Tomada de Posição, Maturação, Solução e Prova. 

Dessa forma, os avanços tecnológicos nos levam a uma reflexão constante sobre as 

diversas possibilidades e oportunidades que temos para ter um ensino mais atrativo, 

dinâmico, interativo e colaborativo, especificamente para o Ensino de Matemática, visando 

o uso dos recursos tecnológicos no ambiente educacional para subsidiar a formação inicial 

e propiciar progressos nos processos de ensino e aprendizagem.  

 

2. Ensino de Matemática subsidiado pelo software Geogegra2 

 

Os estudos acerca da inserção das tecnologias no cotidiano educacional tem pelo 

menos três décadas, o que nos remete a discutir o uso das tecnologias como ferramentas 

didáticas nas escolas e universidades. Atualmente, existem inúmeros softwares com a 

finalidade de contribuir para o Ensino de Matemática, porém destacamos o Geogebra por 

se tratar de um software livre, de interface didática, por integralizar os conteúdos 

matemáticos de geometria e álgebra, dentre outras possibilidades matemáticas a serem 

exploradas, como tabelas, gráficos, probabilidade, estatística e cálculos simbólicos.  

Nessa perspectiva, a formação tecnológica dos professores se constitui fundamental 

para a quebra de paradigmas de um ensino pautado na transmissão de conhecimentos para 
                                                
1Explicaremos essas etapas nas análises das sessões didáticas. 
2Trata-se de um programa livre, desenvolvido por Markus Hohenwarter, disponível, em português, no 
endereço eletrônico http://www.geogebra.at/. 
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um ensino na perspectiva da visão holística sobre a matemática. Dessa forma, a proposta 

de trabalhar com o Geogebra no contexto de inovação da Matemática é para facilitar e 

dinamizar a forma de como aprender os conteúdos matemáticos. Além dessa finalidade 

buscamos criar condições em que os alunos possam comparar figuras, tendo como 

resultantes as reflexões, levando-os a descobrir o que permanece invariante e o que muda.  

A ideia é que as atividades gerenciadas em sala de aula possam partir da observação 

e identificação dessas transformações, educando o olhar do aluno para a Matemática que 

pode ser visualizada em objetos como tapeçaria, vasos, cerâmicas, azulejos, como ressalta 

(BRASIL, 1997).  

O software tem uma forma bem simples de ser estudada e visualizada, no qual é 

possível criar figuras, pontos, vetores, segmentos e retas, onde esses objetos podem ser 

arrastados pela tela do computador possibilitando o aluno uma visualização em tempo real. 

Goldenberg, Sher e Feurzeig (2008) mostram que arrastar as figuras possibilita ao alunado 

deslocar livremente certos elementos construídos na tela do computador e observar outros 

já alterados. Nesse contexto, essas possibilidades que o software oferece proporciona 

aprendizagem de forma lúdica e interativa.  

Como já dissemos anteriormente, foi trabalhado na disciplina Tópicos em Educação 

Matemática, do curso de pedagogia da (FACED/UFC), semestre 2013.2 o ensino de 

Geometria considerando duas abordagens para que o pedagogo pudesse refletir sobre a 

melhor prática na sala de aula, assim, na forma tradicional o professor discutiu com a 

turma na sala de aula sobre apresentar as figuras geométricas apenas para que o aluno 

receba a informação transmitida, sem participação na construção dos conceitos. 

E na abordagem construtivista, considerando as sessões didáticas3 da Sequência 

Fedathi, usando o Geogebra na perspectiva de uma Visualização Matemática 

possibilitando ao aluno construir e manipular as figuras geométricas, arrastando e 

redefinindo suas propriedades a partir da tecnologia. 

Vale salientar, que a utilização e a apropriação de recursos tecnológicos pelos 

pedagogos, possibilita melhor condição de ensino dos conteúdos matemáticos com seus 

alunatos, permitindo aos alunos que formule suas conjecturas e seus próprios 

                                                
3Sessão didática' é o momento da execução do planejamento, ou seja, a metodologia Sequência Fedathi em 
ação, ao iniciar a 'sessão didática', de acordo com a SF o professor deve ter feito inicialmente a análise 
ambiental e a análise teórica que compreendem: o diagnóstico do plateau (nível de conhecimento e 
experiência do aluno acerca do assunto a ser abordado); o conteúdo a ser trabalhado; deve se preocupar 
também com a pergunta inicial de formas e visões distintas, escolhas do material, lócus, dentre outras. 
(Santos, 2013) 
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questionamentos. A confrontação daquilo que cada aluno pensa com o que pensam seus 

colegas, seu professor e demais pessoas com quem convive é uma forma de aprendizagem 

significativa, principalmente por pressupor a necessidade de formulação de argumentos 

(dizendo, descrevendo, expressando) e a de comprová-los (convencendo, questionando). 

(BRASIL, 1997, p.27). 

Desse modo, a autora Gravina (2001, p. 89-90) destaca que 

a utilização dos ambientes de geometria dinâmica, incentiva o espirito de 
investigação matemática, possibilitando aos alunos obter suas próprias 
conjecturas de modo a que se sintam motivadas a demostrar e comprovar suas 
observações, questionando suas próprias ações. 

 

Contudo, é primordial pensar e refletir que o Geogebra por ser um software livre de 

matemática dinâmica gratuita e multiplataforma para todos os níveis de ensino, que 

combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatísticas e cálculo em um único sistema, 

pode contribuir significativamente para o desenvolvimento dos conteúdos matemáticos 

básicos a partir da formação inicial do pedagogo. 

A inserção do software Geogebra na disciplina Tópicos em Educação Matemática, 

do curso de Pedagogia promoverá uma reorganização nas didáticas do ensino e práticas 

diferenciadas em sala de aula, tornando-as mais interativas e lúdicas, que requer uma nova 

postura do professor colaborando de forma significativa para o Ensino de Matemática. 

Portanto, conhecer as pesquisas que vem ocorrendo na área da Educação 

Matemática é de suma importância para a utilização não só do software Geogebra, mais 

também dos conteúdos geométricos, os quais proporcionarão ao professor e ao aluno novas 

representações para a construção de conceitos. 

O artigo foi fundamentado nos teóricos Machado (2008), Pais (2002), Vergnaud 

(2009), o Ensino de Matemática a partir das situações didáticas, viabilizam novas formas 

de organização no planejamento das aulas. Para Pais (2002) aponta a situação didática 

como sendo formada pelas múltiplas relações pedagógicas estabelecidas entre professor, 

alunos e saber, com a finalidade de desenvolver atividade voltada para o ensino e 

aprendizagem de um conteúdo especifico.  

Assim, a exploração desse recurso propiciará ao pedagogo uma mudança de 

pensamento e levá-lo a novas concepções do conhecimento matemático. Para Machado 

(2008) uma das questões primordiais desse vinculo é, pois, a forma de apresentação do 

conhecimento num contexto que proporcione ao aluno um verdadeiro sentido. Então, a 

Sequência Fedathi visa o Ensino de Matemática de forma significativa, uma vez que os 
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avanços ocorridos na educação nos remete a uma reflexão sobre a formação inicial do 

pedagogo a partir da utilização, sistematização e organização pedagógica das aulas de 

matemática. 

Diante dos avanços ocorridos no âmbito educacional o uso do Geogebra influencia 

de forma significativa no ensino dos conteúdos matemáticos e isso a partir da formação do 

pedagogo. Desse modo, o software apresenta características inovadoras e motivadoras para 

instigar o professor e consequentemente o alunato. 

 

4. Relato da Experiência (Parciais) 

 

A sessão didática que será descrita aconteceu durante o semestre 2013.2, na 

disciplina Tópicos em Educação Matemática no curso de Pedagogia da Faculdade de 

Educação-FACED da Universidade Federal do Ceará-UFC. Dentre alguns conteúdos a 

serem trabalhados na referida disciplina, destacamos o bloco de conteúdos que compreende 

a Geometria Básica.  

As sessões didáticas que aconteceram nessa disciplina foram todas planejadas a 

partir da Sequência Fedathi, mas destacamos aqui a sessão didática em que foi trabalhado o 

conteúdo específico da “Geometria Básica”, utilizando as sessões didáticas sugeridas pela 

Sequência Fedathi e o Software Geogebra. É pertinente ressaltar que os conteúdos 

trabalhados nas sessões didáticas passaram em sala de aula por discussão, análise e 

reflexão, visando sempre a proposta de um ensino significativo. 

Assim, durante a sessão didática foi usado o Geogebra como recuso pedagógico, 

trabalhamos os seguintes conteúdos: construção de formas geométricas planas e sólidos, 

ângulos, ponto médio, ponto de interseção das figuras, área e perímetro. Partindo do 

conteúdo proposto, no transcorrer da aula a professora usou um método indutivo e 

reflexivo sobre a temática, e esta proposta teve a intenção de inquietar os alunos para uma 

percepção da Geometria Básica em vários aspectos tais como: simulação das figuras 

geométricas entre alunos, objetos contidos em sala de aula, artes, desenhos em papel 

isométrico. 

Os alunos em formação tiveram três propostas de atividades: a simulação, usando o 

próprio corpo como pontos para formar as figuras; a mídia tridimensional (o computador 

com o uso do Geogebra); e, a mídia bidimensional (o desenho no papel isométrico), o 

intuito era despertar os alunos para a visualização matemática a partir da relação e 
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comparação dos recursos usados para trabalhar os mesmos conteúdos, na mesma sessão 

didática.  

Então, para o desenvolvimento do conteúdo a professora elaborou a aula de acordo 

com as etapas da Sequência Fedathi. Inicialmente a professora questionou os alunos sobre 

o que seria geometria básica e propôs as atividades para trabalhar os conteúdos 

matemáticos acima mencionados. 

Após as reflexões e construções dos conceitos referentes aos conteúdos 

matemáticos relativos a essa sessão didática, os alunos começaram a identificar e 

compreender as variantes envolvidas nos conteúdos abordados, durante o trabalho dos 

alunos, a professora ficou atenta nas construções dos alunos, e quando necessário fez as 

mediações por meio de perguntas desafiadoras, reflexivas, de modo que o aluno pudesse 

avançar nas produções. 

Ressaltamos ainda que nessa perspectiva, os conteúdos devem ser trabalhados a 

partir das resoluções de situações problema, lembrando que as respostas a esses problemas 

devem partir dos alunos, e o professor deve deixá-los realizar suas próprias construções de 

acordo com a percepção individual. Após simularem as figuras a partir de seu próprio 

corpo, os alunos visualizaram no Geogebra, vejamos o que mostra a figura 1. 

 

 
Fonte: Plataforma TelEduc - disciplina Tópicos em Educação Matemática semestre 2013.2. 

 

Em seguida os alunos apresentaram as soluções de forma organizada e sistemática 

de como visualizaram as figuras geométricas e as soluções dos problemas no papel 

isométrico. Vejamos a seguir as produções dos alunos na sessão didática da disciplina 

Tópicos de Educação Matemática, (ver figura 2). 
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Fonte: Plataforma TelEduc - disciplina Tópicos em Educação Matemática semestre 2013.2 
 

Novamente os alunos foram instigados a construírem as figuras espaciais, e a 

utilizarem o Geogebra como instrumento didático tecnológico, no qual a professora 

ressaltou a importância do Software para o desenvolvimento da aprendizagem em relação a 

Geometria Básica, bem como a relevância de ser trabalhado a partir da formação  inicial do 

pedagogo. 

Após a explanação do conteúdo a professora propôs uma atividade para os alunos 

consolidarem o que foi trabalhado. Os alunos construíram de acordo com seus 

entendimentos sobre o conteúdo abordado uma situação-problema que pudesse ser 

realizada para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Após a elaboração da 

situação-problema cada aluno foi estimulado a apresentar e justificar suas resoluções e 

estratégias individuais, e também a explicar como trabalhariam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Ao final da sessão didática, a professora, a partir das reflexões dos alunos 

formalizou os conteúdos de forma dinâmica e atrativa mostrando as inúmeras 

possibilidades que os recursos tecnológicos podem oferecer para o desenvolvimento dos 

conteúdos de forma construtivista. A fim de consolidar os conteúdos matemáticos, após o 

término da sessão didática, a professora incentivou à participação dos alunos na Plataforma 

TelEduc4 ,  no fórum de discussão sobre o tema da aula. Assim, podemos verificar o que os 

                                                
4TelEduc é uma plataforma virtual de aprendizagem usada na disciplina de Tópicos de Ensino de Matemática 
com o objetivo de propiciar aos alunos mais uma possibilidade de tirar dúvidas fora da sala de aula 
convencional, além de possibilitar o feedback entre os demais colegas da disciplina. 
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alunos acharam da sessão didática, a partir de seus próprios comentários realizados na 

plataforma TelEduc.  Vejamos a seguir. 

Foi possível perceber que utilizando a tecnologia durante as aulas de matemática 
a aprendizagem fica mais significativa, pois sabemos do preconceito que a 
disciplina de matemática carrega por conta das dificuldades que os alunos 
encontram. Porém, fazendo o uso de recursos tecnológicos apoiadas em sessões 
didáticas a aula fica mais dinâmica e motivadora, a atenção fica mais voltada 
para o conteúdo e o processo de aprendizado ocorre de maneira fácil(G.R.R 
PLATAFORMA TELEDUC, 2013.2). 

 

Pode-se perceber que a aluno transcorre em seu comentário a importância do uso 

das tecnologias, como instrumento interativo que poderá facilitar o desenvolvimento do 

ensino da Matemática de forma mais atrativa e lúdica. Desse modo, outra aluna também 

apresenta sua concepção acerca da presença das tecnologias em sala de aula, vejamos seu 

comentário:  

Com as tecnologias os alunos se sentem mais motivados, as aulas ficam mais 
significativas e, também é o momento do professor resignificas as mídias no 
contexto intra e extra sala de aula, propondo situações que vá além do uso 
mecânico das mídias feito pelos alunos, por meio de jogos que estimule a 
aprendizagem, como citado no texto, uma ótima opção é uso dos softwares livre 
e que para tanto o professor tem de ter domínio da ferramenta para eventuais 
mudanças”(M.P. PLATAFORMA TELEDUC, 2013.2). 

 

Dessa forma, a aluna apresenta a relevância que os recursos tecnológicos podem 

contribuir para aprendizagem e (re)ssignificação nas práticas pedagógicas do professor, 

colocando também em seu comentário a importância da utilização das sessões didáticas no 

planejamento da aula, pois propiciará um acompanhamento claro do que está sendo 

trabalhado. Portando, o uso das sessões didáticas da Sequência Fedathi visa uma melhoria 

no desenvolvimento dos conteúdos abordados, em busca de gerar novas possibilidades de 

conhecimentos ao aluno, Para Souza (2013) o uso da Sequência Fedathi propõe as sessões 

didáticas através de etapas, como: 

A primeira fase é a Tomada de Posição, nesta, ocorre à apresentação do problema, 

podendo ser de forma escrita, verbal, jogo, material concreto ou por meio de um software. 

Na Maturação, os alunos já tomaram posse do problema em questão, então ocorre a 

compreensão e identificação das variáveis envolvidas no problema. Nessa fase, o professor 

deve estar em alerta para perceber quando e como mediar às informações, estimulando os 

alunos a levantarem hipóteses que solucionem o problema em questão. 

Na etapa da Solução, os alunos deverão organizar e apresentar formas de soluções que 

possam resolver o problema proposto, ou seja, representação e organização de esquemas 
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ou modelos que visem à solução do problema inicial. A última etapa é a Prova, nesse 

momento ocorre à apresentação e formalização do modelo matemático pelo professor, 

fazendo as devidas orientações, usando linguagem matemática formal e fechando o 

problema proposto. 
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