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Resumo: 

Este artigo relata os resultados de um projeto de ensino, que ocorreu no ano de 2012, 
com alguns alunos matriculados na disciplina de Geometria Analítica I, da Universidade 
Federal Fluminense. O objetivo do projeto era abordar os conteúdos que já tinham sido 
apresentados nas aulas da disciplina, utilizando como ferramenta principal o software 
Geogebra. Buscava-se proporcionar aos alunos participantes do projeto uma 
aprendizagem mais dinâmica e interativa dos conteúdos abordados em sala de aula, de 
forma que estes pudessem participar ativamente no processo de aprendizagem. Ao final 
do projeto uma análise foi realizada para verificar se a utilização do software Geogebra 
contribuiu de forma significativa para uma melhor compreensão dos conteúdos da 
disciplina. 
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1. Introdução 

A cada nova geração surgem novas descobertas, novos meios de comunicação e novos 

métodos de ensino. Com a tecnologia sendo sempre atualizada, os professores devem 

estar em constante aprendizado para poderem utilizar de forma crítica e consciente esses 

novos métodos de ensino. Tais métodos devem unir a teoria, dada em sala de aula, com 

as TI, tecnologias de informação, que estão cada vez mais presentes nas escolas. 

Computadores e professores trabalhando juntos apresentam uma metodologia de ensino 

muito interessante para o aluno, tornando o aprendizado algo diferente e atraente como 

destaca Valente (2005). 

“Hoje, a utilização de computadores na educação é muito 

mais diversificada, interessante e desafiadora, do que 

simplesmente a de transmitir informação ao aprendiz. O 

computador pode ser também utilizado para enriquecer 

ambientes de aprendizagem e auxiliar o aprendiz no 
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processo de construção do seu conhecimento.” 

(VALENTE, 2005). 

A utilização dos computadores no ensino da matemática, ajuda na compreensão dos 

alunos, pois eles conseguem visualizar os conceitos que foram estudados em sala de 

aula e que muitas das vezes não foram compreendidos totalmente. 

“... antes dos computadores, haviam pouquíssimos bons 

pontos de contato entre o que é mais fundamental e 

envolvente na matemática e qualquer coisa existente na 

vida cotidiana. Mas o computador – um ser com 

linguagem matemática fazendo parte do dia a dia da 

escola, dos lares e do ambiente de trabalho – é capaz de 

fornecer esses elos de ligação. O desafio à educação é 

descobrir meios de explorá-los.” (PAPERT, 1986, p. 69). 

As tecnologias como ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizagem 

favorecem tanto alunos quanto professores. Os alunos aprendem a trabalhar em equipe, 

se concentram mais, passam a participar ativamente na aquisição do conhecimento, já os 

professores conseguem ter uma interação maior com os estudantes, tornando-se um 

facilitador no processo. 

 

2. O projeto  

Quando comecei a ministrar aulas da disciplina Geometria Analítica I, percebi que 

poderia ser de grande relevância para os alunos matriculados na disciplina, a 

aprendizagem dos conteúdos com o auxílio de um software, no caso o Geogebra, pois 

poderia possibilitar uma melhor compreensão dos conteúdos.  

 

 “O comportamento dos estudantes que usam essa tecnologia 

informática os conduz a modos de pensar e de construir 

conhecimento que são típicos do ambiente informático e, por 

vezes, favoráveis à aprendizagem de conteúdos ou à 

compreensão de conceitos matemáticos. Tais pesquisas 

destacam aspectos como o uso regular de representações 

múltiplas, a construção do conhecimento como rede de 

significados, as discussões desses significados com os colegas e 

com o professor, entre outros.” (ALLEVATO, 2005, p. 73). 

Porém, devido às condições físicas e ementa a ser cumprida seria impossível 

desenvolver o projeto pretendido em apenas 60 horas da disciplina, dessa forma surgiu o 

projeto de ensino. Alguns problemas ocorreram e o principal deles foi que a maioria dos 

alunos matriculados na disciplina não poderia participar do projeto, pois o horário das 

atividades era na parte da tarde e muitos trabalhavam neste turno. Portanto participaram 

do projeto sete alunos, todos do primeiro período. 

A cada encontro eram desenvolvidas atividades, utilizando o software Geogebra, sobre 

determinados conteúdos que já tinham sido abordados nas aulas da disciplina. O 

software possibilitava aos alunos ver os assuntos já abordados nas aulas, de uma forma 

mais ativa, construindo gráficos, movimentando-os instantaneamente, e chegando a 

conjecturas.  

 “A informática facilita as visualizações, possibilita testar 

mudanças relacionadas a características algébricas de conceitos 

matemáticos e observar as variações resultantes no aspecto 
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gráfico e acrescenta que a comparação entre as representações 

gráficas, algébricas e numéricas, a observação e a reflexão sobre 

o observado podem levar à elaboração de conjecturas.” 

(FRANCHI, 2007, p. 184). 

As atividades seguintes foram duas das atividades desenvolvidas no projeto. A primeira 

atividade aborda a projeção ortogonal de um determinado segmento sobre uma reta. 

Atividade 1 : Determinar os pontos B e C de modo que a projeção ortogonal do segmento 

AB  sobre a reta 63:  yxr  seja o segmento CD , onde A=(1,1), D=(3,1) e AB  é um 

segmento contido numa reta paralela ao vetor )1,2(v . 

1º passo: Marcar os pontos A e D; 

2º passo: No campo de entrada digitar a equação da reta r; 

3º passo: Traçar a reta perpendicular à reta r que passa pelo ponto A; 

4º passo: Encontrar o ponto de interseção entre a reta perpendicular traçada 

anteriormente e a reta r, nomeando-o C; 

5º passo: Traçar o vetor )1,2(v ; 

6º passo: Traçar a reta paralela ao vetor v  e que passa pelo ponto A; 

7º passo: Traçar a reta perpendicular à reta r e que passa pelo ponto D; 

8º passo: Marcar o ponto de interseção entre a reta traçada anteriormente e a reta que 

passa pelo ponto A e cujo vetor diretor é )1,2(v , nomeando-o B. 

 

Fig

ura 1: Gráfico da Atividade 1 

A Atividade 2 aborda o traçado do gráfico de uma elipse transladada. 

Atividade 2: Traçar a elipse de equação 1
4
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1º passo: Digitar no campo de entrada a equação da elipse; 

2º passo: Marcar o ponto A = (1,-2), centro da elipse; 

 3º passo: Digitar no campo de entrada: Eixos [c]; 

4º passo: Digitar no campo de entrada: Foco [c], criando F1 e F2; 

5º passo: Marcar um ponto P qualquer sobre a elipse; 

6º passo: Traçar o segmento PF1; 
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7º passo: Traçar o segmento PF2; 

8º passo: Calcular a soma, s, dos segmentos anteriores; 

9º passo: Movimente o ponto P e observe que a soma é constante. 

Fig

ura 2: Gráfico da Atividade 2 

 

3. Os resultados  

Para fazer uma análise dos resultados do projeto um questionário foi entregue aos 

participantes. E é abordado aqui os principais pontos desta análise.  

Dos sete participantes, somente seis responderam ao questionário, pois um dos 

participantes “abandonou” a universidade. Verificamos que todos os participantes 

estudaram em escolas da rede pública estadual e todas estas escolas possuíam 

laboratórios de informática, porém apenas dois participantes afirmaram que os 

professores de Biologia e Português levavam suas turmas ao laboratório para fazer 

trabalhos de pesquisa. Mas afirmaram que nenhum professor de Matemática utilizava o 

laboratório de informática em suas aulas.  Sendo assim, quase todos os participantes 

chegaram à universidade sem nenhum conhecimento sobre softwares matemáticos. 

Ressalta-se aqui que um dos participantes já havia utilizado algum tipo de software, 

porém em um curso de iniciação científica júnior e não em sua escola. 

A seguir é apresentado o Gráfico 1 que demonstra o nível de dificuldade que os alunos 

tiveram no decorrer do projeto para utilizarem as ferramentas do software.  
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Gráfico 1: Resultado da pergunta 12 do questionário  

 

Como pode ser visto nenhum dos participantes apresentou muitas dificuldades na 

utilização do software Geogebra e dois deles responderam não terem encontrado 

dificuldade alguma.  

No decorrer das atividades, ficou evidente através de relatos dos participantes, que o 

projeto estava contribuindo para uma melhor compreensão dos conteúdos já abordados 

nas aulas, uma vez que o software possibilitava uma melhor visualização do que estava 

sendo proposto, permitindo que erros cometidos pudessem contribuir positivamente, pois 

correções poderiam ser feitas de forma rápida chegando assim a conjecturas e à solução 

pretendida. A primeira atividade abordada na seção 2 foi uma das atividades que 

constatamos essa vantagem da utilização do software de geometria dinâmica. A segunda 

atividade sobre o traçado da elipse transladada permitiu aos alunos visualizarem de 

forma dinâmica a propriedade da elipse (a soma das distâncias de um ponto qualquer da 

elipse aos focos é igual à medida do comprimento do eixo maior) à medida que 

movimentavam o ponto P. Essa atividade também possibilitou aos alunos alterarem os 

centros e as medidas dos semi-eixos, permitindo assim que visualizassem as mudanças 

no gráfico da elipse de forma instantânea e podendo entender claramente o significado 

de cada um desses valores.  O Gráfico 2 ratifica essa contribuição da utilização do 

software Geogebra no processo de aprendizagem de conteúdos de Geometria Analítica. 
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Gráfico 2: Resultado da pergunta 11 do questionário 

 

Concluímos, através dessa experiência, que a utilização do software como ferramenta de 

auxílio permitiu aos alunos participantes chegarem a melhores resultados e a 

participarem no processo de aprendizagem dos conteúdos de Geometria Analítica de 

uma forma mais dinâmica e ativa.  Segundo Levy (1996), quanto mais ativamente o aluno 

participar da aquisição do conhecimento, mais ele irá integrar e reter aquilo que aprender.  
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