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Resumo: 

Apresentamos, neste texto, uma análise de como um grupo de alunos da Licenciatura 

em Matemática desenvolveram atividades com os recursos do software GeoGebra, 

referentes a conteúdos de geometria e funções. Objetivamos com esse estudo investigar 

as contribuições do referido software no ensino e na aprendizagem de conteúdos 

matemáticos. Pautamo-nos em abordagens teóricos que trata do uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação na formação de professores e argumentos teóricos que 

discorrem sobre a produção de material didático para sala de aula de ensino 

fundamental e médio. Para atingir nossos objetivos elaboramos um bloco de atividades 

que foi desenvolvido em um curso de extensão junto ao departamento de matemática da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN no Centro de Ensino Superior 

do Seridó – CERES, Campus de Caicó.  

 

Palavras-chave: Formação de Professores; Tecnologias de Informação e 

Comunicação; Software GeoGebra.  
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A presença dos laboratórios de informática na escola ainda provoca um certo 

desconforto a respeito de seu uso no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

de disciplina como Matemática. O computado não é a primeira tecnologia a ser inserida 

no ambiente escolar e, certamente, não será a última. Podem-se citar como exemplos as 

enciclopédias, o dicionário, o papel, o lápis, o giz, a lousa, o retroprojetor, o rádio, a 

televisão, o aparelho de som, o vídeo cassete, DVD, entre outros. A diferença está em 

como, essa tecnologia, será utilizada. 

Diante disto, há a necessidade das instituições de ensino em modernizar-se e 

repensar novas formas de atingir seus objetivos, bem como, faz-se necessário uma 

reflexão acerca do papel de cada uma dessas mídias a fim de possibilitar ao aluno uma 

aprendizagem dinâmica, real e significativa. 

Os incentivos por parte dos órgãos governamentais para que sejam utilizados os 

recursos da informática em sala de aula têm aumentado consideravelmente. Por 

exemplo, o PROINFO
1
, desenvolvido pelo governo federal, é um programa educacional 

com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de 

educação básica. O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e 

conteúdos educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios 

devem garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os 

educadores para o uso das máquinas e tecnologias. 

Contudo, é preciso investir cada vez mais, não só em equipamentos, mas em 

qualificação de professores para que possam manipular melhor, esses computadores 

junto aos alunos e com fins de ensino e aprendizagem. 

De fato, os caminhos de aprendizagem do aluno neste mundo da tecnologia 

fazem do computador um instrumento instigante e atrativo. Possibilita uma resposta 

imediata, o que estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico e, também, o 

desenvolvimento do foco atenção e concentração. Além disso, pode fazer com que o 

erro produza resultados interessantes, favorecendo a flexibilidade do pensamento 

(FERREIRA, 2002).  

Dessa forma, ressalta-se a relevância do uso dos recursos computacionais na 

formação inicial do professor, tendo em vista a sua preparação para atuar na sala de 

aula. No entanto, um dos desafios encontrados é colocar todo o potencial dessa 

tecnologia à serviço do aperfeiçoamento do processo educacional, aliado ao projeto 

                                                
1
  Programa Nacional de Informática na Educação. 
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pedagógicos das instituições de ensino. Segundo Salazar (2009), para o uso de 

ambientes informáticos, como por exemplo, os softwares educacionais na sala de aula é 

importantes analisar sua função, ou seja, é necessário efetuar uma análise didática na 

concepção desses ambientes.  

Borba e Penteado (2007) asseguram que as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) podem ser uma grande aliada no ensino da Matemática, visto que 

permite a experimentação e a ênfase no processo de visualização. Ao incluir essas 

ferramentas como parte das atividades em sala de aula, o aluno realiza descobertas 

incentivando a compreensão e dando significado ao conhecimento matemático.   

Assim sendo, quando a informática faz parte do ambiente escolar num processo 

dinâmico de interação entre alunos, professores e TIC, ela passa a despertar no 

professor a sensibilidade para as diferentes possibilidades de representação da 

Matemática o que é importante no momento de realizar construções, análises, 

observações de regularidades quando estabelecemos relações. 

Inspirados nessas possibilidades e conscientes das dificuldades inerentes ao 

ensino de Geometria e Funções, nossa proposta é baseada na utilização dos recursos do 

software matemático GeoGebra.  

Isso posto, objetivamos em nosso estudo analisar as contribuições do referido 

software no ensino e na aprendizagem de conteúdos matemáticos.  

Para tanto, elaboramos um bloco de atividades com os recursos do GeoGebra e 

desenvolvemos em um curso de extensão com alunos da Licenciatura em Matemática 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/Centro de Ensino Superior 

do Seridó – CERES, Campus de Caicó.  

O curso citado anteriormente faz parte de um projeto de extensão intitulado: 

Laboratório de Matemática II, fomentado pela Pró–reitoria de Extensão – 

PROEX/UFRN. O qual se justifica pela necessidade de proporcionar aos alunos o 

cumprimento de atividades de formação acadêmica, obrigatórias para conclusão do 

curso. Além disso, é um espaço destinado à produção de recursos didáticos, tais como, 

materiais manipuláveis, jogos, origamis e atividades com os recursos de diferentes 

softwares.  

 

 2 Formação Inicial do Professores de Matemática  
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As discussões acerca da formação inicial dos professores de matemática, tem se 

apresentado de forma constante na literatura nacional e internacional. E com isso, 

algumas críticas emerge no tocante a relação entre as teorias discutidas e apresentadas 

nas disciplinas e a prática na sala de aula da educação Básica. Para Fiorentini (2013) 

assim como os cursos de odontologia, medicina, contábeis forma profissionais a 

Licenciatura em Matemática é um curso profissionalizante, ou seja, visa à formação do 

profissional da educação matemática. Nesse sentido, faz – se necessário a 

instrumentalização desse profissional para atuar em sala de aula do ensino regular ou 

ainda no ensino superior. Isso não significa apenas, oferecer ao futuro professor os 

conhecimentos específicos da Matemática ou das metodologias de ensino e 

aprendizagem.  Podemos afirmar que o saber matemático que o licenciando precisa 

conhecer para ser um bom professor de matemática não é o mesmo que requer o 

bacharel para ser um matemático bem sucedido (FIORENTINI, 2013, P. 924).  

Contudo, essa afirmação não significa que defendemos um ensino superficial da 

Matemática, mas, que se tenha uma abordagem próxima com a realidade a qual o 

licenciando irá atuar. Estudar com profundidade a matemática enquanto prática social, 

não aprofundando somente os conhecimentos científicos da matemática, e sim construir 

no educando uma visão ampla da matemática escolar.  De acordo com Fiorentini (2013) 

o domínio dos conhecimentos matemáticos enquanto prática social certamente 

proporcionará ao Licenciando em Matemática condições de explorar e desenvolver, em 

suas salas de aula, uma matemática mais significativa.   

Assim sendo, nos propomos em nosso trabalho oferecer aos graduandos em 

matemática do CERES – Caicó RN momentos de vivências com o uso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação por meio dos recurso do software GeoGebra no ensino e 

na aprendizagem dos conteúdos de geometria e funções.  

 

3 Software GeoGebra no ensino e na aprendizagem de conteúdos matemáticos  

Em nossa investigação tratamos especificamente do software GeoGebra que 

apresenta características de um software de geometria dinâmica, que reúne Geometria, 

Álgebra, Cálculo e Estatística. Permite, ainda, a introdução de equações e coordenadas, 

digitando-se diretamente na sua caixa de entrada. O software apresenta três diferentes 

janelas: gráfica, algébrica ou numérica, e a folha de cálculo. Elas permitem que os 

objetos matemáticos sejam vistos em três diferentes representações: graficamente 

(pontos, gráficos de funções), algebricamente (coordenadas de pontos, equações) e nas 
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células da folha de cálculo. Lopes (2011), ao trabalhar com alunos do Ensino Médio 

com o conteúdo de trigonometria usando recursos do software GeoGebra, ressalta que 

dentre as potencialidades apresentadas pelo referido software estão a construção, o 

dinamismo, a investigação, visualização e argumentação.  

 

 4 Metodologia do estudo  

Como posto, elaboramos uma prática educativa que consistiu num curso de 

extensão oferecido aos alunos da Licenciatura em Matemática da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte/ CERES – Caicó RN. Contamos em nosso curso com um total 

de 20 participantes.  

Durante o curso supracitado foram realizadas vinte atividades divididas em dois 

blocos. As atividades do bloco 01 referem-se à geometria, além de conter atividades de 

familiarização com o software GeoGebra. As primeiras atividades pertencentes a esse 

bloco referem-se a: soma dos ângulos internos de um triângulo; altura de triângulos, 

base média de um triângulo e semelhança de triângulos. As atividades do bloco 02 

referem-se ao estudo de funções, sendo estas do tipo: afim; quadrática; modular; 

exponencial; logarítmicas; trigonométricas com ênfase nas funções seno, cosseno e 

tangente. 

Para o curso entregamos previamente o bloco de atividades para os alunos e em 

cada encontro era trabalhado certa quantidade de atividades. Tivemos um total de 10 

encontros de 3 horas/aula cada.   

Após a realização do curso foi realizado um questionário com os participantes – 

como forma de avalição do curso - na perspectiva de ver a possibilidade dos mesmos 

realizarem o bloco de atividades nas escolas que vão atuar na Disciplina de Estágio 

Supervisionado III e IV (disciplinas obrigatórias do curso).  E um relatório com 

algumas das atividades propostas como forma de avalição dos alunos durante o curso de 

extensão.  

Para coleta de dados foram analisadas as atividades entregues durante os 

encontros, observações das construções durante o curso e análises das atividades 

enviadas com comentários que foram encaminhadas a professora
2
. 

 

                                                
2
 Uma das autoras deste texto, que ministrou o curso de extensão junto aos alunos da Licenciatura em 

Matemática.  
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 5 Descrição das atividades  

Descrevemos nesse tópico algumas das atividades que foram desenvolvidas 

durante o curso de extensão. Vale destacar que a ordem que aparece na descrição das 

atividades no texto não é a mesma apresentada no bloco de atividades.   

5.1 Descrição de duas atividades que constaram no bloco um.   

Atividade 1: Altura de Triângulos 

Objetivos: familiarizar os alunos com o software GeoGebra; perceber o segmento altura 

com mais significado; desmistificando algumas ideias que parte dos alunos apresenta 

em relação à altura de um triângulo percebendo como um segmento interno ao 

triângulo. 

Procedimentos  

a) Trace uma reta AB (clique no botão reta e na janela gráfica); 

b) Marque um ponto C fora da reta;  

c) Trace uma reta paralela a reta AB passando por C (Clique no botão reta e no 

ícone reta paralela em seguida clique na reta AB e no ponto C); 

d) Marque um ponto D na reta b paralela a reta AB; 

e) Trace uma reta perpendicular a reta AB passando por D (Clique no botão 

reta perpendicula, na reta AB e no ponto D); 

f) Construa um triângulo ligando os pontos A, B, D e A.  

g) Faça o vértice D do triângulo deslocar-se na reta paralela ao lado AB do 

triângulo, o que você observa ao movimentar o vértice D? Justifique.  

h) Determine a área do triângulo ABD (Clique no botão          e no triângulo), 

movimente o vértice D do triângulo na reta b. O que você observa?  

Atividade 2:  base média de um triângulo  

 O objetivo dessa atividade é investigar o que acontece com a base média de um 

triângulo, utilizando a sequência de passos para tentar visualizar a propriedade que 

relaciona essa base média com a base do triângulo.  

Procedimentos 

a) Crie um triângulo ABC qualquer; 

b) Obtendo os pontos médios dos lados AC e BC  

Clique no botão novo ponto na barra de ferramentas e selecione a opção ponto 

médio ou centro. Em seguida, clique nos pontos A e C. Faça o mesmo procedimento 

com os pontos B e C.  
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c) Crie o segmento de reta DE.  

No modo reta definida por dois pontos, selecione a opção segmento 

definido por dois pontos e clique nos pontos D e E.  

d)  Obtenha as medidas dos segmentos AC e DE.  

Clique em ângulo na barra de ferramentas e selecione a opção distância, 

comprimento ou perímetro. Em seguida clique nos pontos A e B (ou no segmento 

AB). Aparecerá a medida do lado AB. Repita o procedimento para o segmento DE. 

e) Você percebeu alguma relação entre a medida dos segmentos AB e DE? 

f) Arrastando os pontos selecione o botão mover e depois mova qualquer 

vértice do triângulo, ou seja, modifique o triângulo obtido inicialmente. A 

conclusão do item anterior permanece a mesma? 

5.2 Atividades que constaram no bloco dois.  

Atividade 1: Gráfico da Função Afim  

a) Construa, no GeoGebra, as funções afim a seguir.  

xxf 2)(              1)(  xxg                 xxh 2)( 
 

Observe que as funções estão variando. Como esta variação afeta a representação 

gráfica? Como sua observação poderia ser confirmada? 

Atividade 2 : Função quadrática  

Objetivos: promover a familiarização dos participantes (Professores e Professores em 

formação) com o software GeoGebra; inserir funções no ambiente do software 

GeoGebra; determinar a imagem de valores do domínio de uma função; ampliar a 

compreensão dos conceitos abordados em sala de aula por meio da visualização e 

manuseio propiciada pelo software GeoGebra. 

Procedimentos 

Insira os parâmetros a, b e c.  

a) Explore as propriedades do objeto (botão direito do mouse), mude a cor de cada um 

dos coeficientes bem como suas espessuras (estilo). 

b) Insira no campo de entrada a função cbxaxxf  ²)( . (OBS: Digite no 

campo de entrada a função utilizando a seguinte sintaxe: f(x)=a*x^2 + b*x + c. 

c) Clique com o botão direito do mouse sobre a representação gráfica da função e 

explore as propriedades (cor e estilo).  
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d) Varie cada um dos parâmetros e anote o que acontece. Qual o comportamento da 

representação gráfica quando o coeficiente a assume valores: positivos, nulos e 

negativos? OBS: Lembre-se que para variar os parâmetros, basta arrastar a 

“bolinha” para a direita ou para a esquerda.  

e) Movimente um coeficiente por vez (fixe b e c e movimente a, fixe a e c e 

movimente b e fixe a e b e movimente c). O que acontece em cada um dos casos? 

 

5 Construção dos resultados da Experiência 

Tendo como base as concepções de Ponte (2003) que salienta que os professores 

de Matemática, em sua prática, precisam saber usar as ferramentas das Tecnologias da 

Informação e Comunicação em suas aulas, incluindo softwares educativos e 

educacionais. Elaboramos, como posto, um curso de extensão que foi ministrado para 

alunos da licenciatura em Matemática.  

Assim, no curso proposto, pretendíamos discutir com esses futuros professores, 

tanto o conhecimento matemático, essencial ao professor, quanto o uso de recursos 

didáticos atrelados a softwares de geometria dinâmica, particularmente tendo sob a 

ótica do estudo sobre geometria e funções.  

No que se refere ao desenvolvimento do referido curso de extensão, entregamos 

inicialmente um caderno com atividades propostas utilizando os recursos do software 

GeoGebra. Os participantes trabalharam em duplas para que houvesse oportunidades de 

discutir cada atividade. Percebemos que a discussão entre as duplas fluiu 

significativamente, os participantes, passaram a ler os questionamentos apresentados no 

roteiro das atividades e discutiram entre si, analisando cada passo das construções, 

levantando hipóteses, fazendo, análises e argumentando sobre suas conclusões. A título 

de ilustração, segue a construção da atividade sobre: base média de um triangulo, figura 

1 e gráfico da função quadrática figura 2.  

Nestas atividades, solicitamos que os alunos construíssem suas figuras de acordo 

com o roteiro entregue, e analisado cada passo da construção. Assim, os participantes 

fizeram suas anotações na construção, por meio da ferramenta inserir texto, em seguida 

esta foi encaminha a ministrante do curso para que fossem analisadas as repostas e 

conclusões de cada dupla.  
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Figura 1 – Construção de triângulos semelhantes e anotações de uma dupla de participante. 

 

 De acordo com os argumentos apresentados pelos alunos, foi possível perceber 

que o processo de movimentar os objetos com os recursos do software facilitou o 

entendimento das propriedades da base média do triângulo. Sette (2013) sugere o uso 

de softwares de geometria dinâmica como forma de promover novas abordagens para o 

uso de demonstrações, tendo em vista que este tipo de software apresenta o potencial de 

encorajar a exploração, a argumentação e a prova.  

Durante o desenvolvimento das atividades os participantes discutiam cada 

situação nova levantando hipóteses, tirando conclusões e partilhando com os demais.  

Solicitou-se na atividade sobre função quadrática que inserissem inicialmente os 

parâmetros a, b e c na janela gráfica e digitassem a função: cbxaxxf  ²)(  na 

caixa de entrada. Em seguida foi pedido que movimentassem os parâmetros, sendo um 

por vez, ou seja, fixe b e c e movimente a, fixe a e c e movimente b e fixe a e b e 

movimente c e observassem o que acontecia com o comportamento do gráfico.   

A construção da figura 2, ilustra o resultado de uma das duplas que discutiu os 

resultados obtidos com a construção do gráfico da função quadrática e destacaram que 

fica fácil para o aluno do ensino médio - com o movimento dos parâmetros - perceber 

quando a concavidade da parábola é voltada para baixo e quando é voltada para cima. 

Notaram ainda que fixando os parâmetros b e c e variando apenas a é possível perceber 

a alteração na abertura da parábola.  

 

Notamos que, a base média (DE) do 

triângulo ABC é a metade da medida 

da base (BC) do triangulo. Foi 

possível perceber também que mesmo 

movendo um dos vértices, a relação 

permanece a mesma, ou seja, o 

segmento DE será sempre a metade 

de BC.  
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Figura 2 – Construção do gráfico da função quadrática por uma dupla de alunos da licenciatura em 

matemática.   

Durante todo o curso direcionamos alguns questionamentos em relação à 

possibilidade do desenvolvimento de atividades referentes a conteúdos de matemática 

por meio dos recursos do software GeoGebra serem desenvolvidas nas aulas de 

matemática da Educação Básica. Para alguns alunos não teriam dificuldades, mesmo 

aqueles que estavam tendo contato com o software pela primeira vez. Ressaltaram ainda 

a relevância dos educadores estarem inteirados dos mais variados recursos para 

trabalharem em suas salas de aula. Além disso, foi constatado que o curso de extensão 

proporcionou uma ampliação das ideias em relação ao uso das TIC no ensino e na 

aprendizagem da matemática.  

Na construção dos dados, pontuamos e anotamos algumas falas e discussões, 

analisamos detalhadamente as atividades que foram entregues e relatórios que 

consideramos relevantes para o nosso estudo.   

 

6 Considerações Finais  

Objetivamos com esse estudo, analisar algumas das contribuições do software 

GeoGebra no ensino e na aprendizagem de conteúdos matemáticos como: geometria e 

funções, e ainda, proporcionar aos alunos da Licenciatura em Matemática vivencias que 

possam contribuir com sua prática profissional. Assim sendo, o referido estudo 

contribuiu para entendermos como os futuros professores realizam atividades de 

matemática referentes aos conteúdos de geometria e funções, com os recurso de um 

software de geometria dinâmica, em específico o GeoGebra.  
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Durante o desenvolvimento das atividades, foram pontuadas as observações, 

questionamentos, construções, conjecturas e justificativas dos participantes. Nesse 

sentido, os participantes conseguiram com as atividades propostas realizar sucessivos 

testes por meio das suas construções e discutir suas conclusões. 

 No tocante as vantagens do uso do GeoGebra em sala de aula pelo professor 

destacamos não só as pedagógicas, mas as de ordem estrutural, pois pode-se fazer 

download gratuitamente deste software, sendo de  fácil acesso a qualquer usuário. Os 

alunos, mesmo não tendo conhecimento do software, familiarizaram-se com rapidez e 

não apresentaram dificuldades em manuseá-lo.  

Dentre as potencialidades apresentadas pelo software no ensino e na 

aprendizagem de, geometria e funções, destacamos: construção, dinamismo, 

investigação, visualização e argumentação. 

Quanto ao ensino e a aprendizagem de funções uma das potencialidades 

destacadas em nosso estudo foi a possibilidade de interação entre a álgebra e a 

geometria, por meio das janelas gráficas e algébricas. À medida que os alunos 

manipulavam os parâmetros conseguiam visualizar as alterações realizadas nas suas 

construções e fazer inferências sobre as mesmas. 
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