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Resumo:  

Os recursos tecnológicos podem ser utilizados em diversas áreas. Em particular, na 

educação, este tipo de ferramenta pode contribuir de forma significativa para o processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos. Com isso, acredita-se que o uso do computador age 

como um meio facilitador, no qual ele pode oportunizar um ambiente dinâmico e 

interativo. Sob esta perspectiva, a proposta deste trabalho é fazer um relato da experiência 

obtida através da participação dos autores em um projeto de extensão desenvolvido na 

Instituição. Este, desenvolveu applets utilizando-se um recurso computacional de domínio 

público, GeoGebra, tendo como pano de fundo a resolução de problemas propostos nos 

últimos anos nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). 

As ações desenvolvidas e que serão descritas neste relato tinham como objetivo contribuir 

na formação inicial de acadêmicos da licenciatura em matemática e na formação 

continuada de professores de matemática. 
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1. Introdução 

A resolução de problemas sempre fez parte da natureza humana, desde os 

primórdios. Sendo que, à medida que os problemas surgiam no cotidiano do homem, este 

foi tendo necessidade de resolvê-los. Assim, a resolução de problemas tornou-se a essência 

da matemática. No entanto, a abordagem de conceitos, ideias e métodos sobre a 

perspectiva de resolução de problemas ainda é bastante desconhecida por professores e 

alunos, e quando é incorporada à prática escolar, aparece como um item isolado, 

desenvolvido paralelamente como aplicação do conteúdo. A grande questão é relacionar as 
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informações fornecidas com os símbolos matemáticos, adequados para a solução dos 

problemas. No desenvolvimento das atividades elaboradas foi aliado o uso de recursos 

computacionais à resolução de problemas propostos nas Olimpíadas Brasileiras de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), procurando dessa forma, fazer com que a 

resolução de problemas matemáticos se torne mais dinâmica e significativa. Em particular, 

foram selecionados problemas das provas aplicadas no período de 2009-2013 e, em 

diferentes níveis de ensino.  

 

2. Referencial teórico 

 

2.1 O uso de recursos tecnológicos na educação 

 

A inserção de recursos computacionais em sala de aula pode trazer importantes 

contribuições, como uma ferramenta auxiliar na aprendizagem de conteúdos matemáticos, 

pois segundo Papert (1985), a construção do conhecimento pode ser concebida pela 

participação de um instrumento, a exemplo, o computador, mediado intencionalmente para 

esse fim, possibilitando o desenvolvimento de processos mentais que auxiliem na 

aprendizagem. O professor, nesse processo, terá um papel de mediação, contribuindo no 

direcionamento das atividades de estudo de uma forma contextualizada para o aluno. 

Complementando, segundo Marim (2011), os avanços tecnológicos ocorridos nos 

últimos anos permitiram criar ambientes de aprendizagem gerados por aplicativos que 

possibilitaram dinamizar o ensino e potencializar o processo de aprendizagem.  Em 

particular, Borba (1999) ressalta que, no contexto da Educação Matemática, estes 

ambientes de aprendizagem permitem desenvolver atividades de experimentação 

matemática. 

Uma vez que os recursos tecnológicos tornam as aulas mais dinâmicas para alunos 

e professores, estas também se tornam mais produtivas, como afirma Ponte (1995): 

 

Os recursos tecnológicos permitem que o professor dê maior atenção ao 

desenvolvimento de capacidades de ordem superior, valorizando as 

possibilidades de realização, na sala de aula, de atividades e projetos de 

exploração e investigação. (PONTE, 1995, p.7). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) reforçam a importância do uso de 

tecnologias no ensino, indicando como um dos caminhos para se “fazer Matemática” em 

sala de aula. Segundo este documento, Brasil (1999, p.44), o recurso tecnológico “Permite 

que os alunos construam uma visão mais completa da verdadeira natureza da atividade 

matemática e desenvolvam atitudes positivas diante desse estudo”.   

No entanto, ainda no âmbito educacional, os recursos tecnológicos são pouco 

explorados, havendo a necessidade de inseri-los e integrá-los em práticas pedagógicas. 

Nesse sentido, uma das dificuldades que surgem é o fato dos professores ainda não 

sentirem-se seguros para incorporá-los na sala de aula. Moran (2013) reforça esse 

indicativo quando afirma que:  

 

Os alunos estão prontos para a multimídia, os professores, em geral, não. Os 

professores sentem cada vez mais claro o descompasso no domínio das 

tecnologias e, em geral, tentam segurar o máximo que podem, fazendo pequenas 

concessões, sem mudar o essencial. (MORAN, 2013, p.2). 

 

As ações que foram desenvolvidas no projeto visavam fornecer contribuições na 

formação inicial de acadêmicos da licenciatura em matemática, bem como, na formação 

continuada de professores de matemática através do desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que envolvessem o uso de recursos tecnológicos. 

 

2.2 Software GeoGebra 

 

Existem diversos softwares educacionais comerciais ou de domínio público que 

podem possibilitar a construção do conhecimento matemático. Em particular, no 

desenvolvimento das atividades foi escolhido o aplicativo GeoGebra. Em 2001, Markus 

Hohenwarter desenvolveu o aplicativo, a partir da sua tese de doutorado, na Aústria. 

Inicialmente, ele foi concebido para atender a educação básica, no entanto, tem sido 

utilizado nos diferentes níveis de ensino. De acordo com o Instituto São Paulo GeoGebra 

(2013), atualmente  é utilizado em mais de 190 países, com traduções para 55 países.  

O GeoGebra é um  aplicativo desenvolvido através da concepção da geometria 

dinâmica. Segundo Gravina (1996):  
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São programas que se opõem aos do tipo CAI (Computer Assisted Instruction). 

São ferramentas de construção: desenhos de objetos e configurações geométricas 

são feitos a partir das propriedades que os definem. Através de deslocamentos 

aplicados aos elementos que compõe o desenho, este se transforma, mantendo as 

relações geométricas que caracterizam a situação. Assim, 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. (GRAVINA, 1996, p. 6). 

 

Assim, este recurso computacional permite que o estudo e a utilização no ensino de 

matemática se tornem mais dinâmicos e facilitados, podendo despertar um maior interesse, 

por parte do aluno, pela busca do conhecimento matemático. É um software de domínio 

público, multiplataforma, sistematicamente atualizado, de fácil manipulação, permitindo a 

criação de applets em arquivos html. Segundo Paiva (2012, p.2), o GeoGebra pode ser 

classificado de duas formas: instrucionista e construcionista. “Na abordagem instrucionista 

o professor utiliza esse software como ferramenta de apoio na transmissão do 

conhecimento, já na abordagem construcionista o aluno pode manipular o software”.  

 

2.3 Resoluções de problemas no ensino de matemática 

 

Segundo Schroeder e Lester (1989 apud Allevato, 2005, p. 73) o ensino através da 

resolução de problemas, de acordo com as recomendações do NCTM (National Council of 

Teachers of Mathematics) - Conselho Nacional de Professores de Matemática permite 

desenvolver habilidades e aprender conceitos matemáticos. Bem como, pode desenvolver 

processos de pensamento de ordem superior, que seriam estimulados através de 

experiências com a resolução de problemas. No entanto, o ambiente de resolução de 

problemas deve ser desenvolvido através de uma investigação orientada. 

Dentro desta perspectiva de abordagem de resolução de problemas nas aulas de 

matemática os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), tanto do ensino fundamental, 

como do ensino médiodestacam a importância de se aprender matemática não através da 

simples memorização e sim da aquisição do conhecimento matemático. Neste sentido, cita-

se o PCNEM (2000): 

 

[...] aprender Matemática no Ensino Médio deve ser mais do que memorizar 

resultados dessa ciência e que a aquisição do conhecimento matemático deve 
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estar vinculada ao domínio de um saber fazer Matemática e de um saber pensar 

matemático. Esse domínio passa por um processo lento, trabalhoso, cujo começo 

deve ser uma prolongada atividade sobre resolução de problemas de diversos 

tipos, com o objetivo de elaborar conjecturas, de estimular a busca de 

regularidades, a generalização de padrões, a capacidade de argumentação, 

elementos fundamentais para o processo de formalização do conhecimento 

matemático e para o desenvolvimento de habilidades essenciais à leitura e 

interpretação da realidade e de outras áreas do conhecimento. (BRASIL, 2000, p. 

41).  

 

Sob esta ótica, é necessário propor problemas que sejam desafiadores e 

relacionados ao cotidiano dos alunos, envolvendo situações novas, que os coloquem a par 

dos acontecimentos da sociedade, que está em constante desenvolvimento, principalmente 

no que se diz respeito à tecnologia. E, nesta visão de prática pedagógica é que se insere a 

resolução de problemas e o uso de recursos computacionais neste trabalho, promovendo 

uma integração destes. 

3. Relato de experiência  

Este relato de experiência decorre de um projeto de extensão desenvolvido com o 

objetivo de contribuir na formação inicial de acadêmicos da licenciatura em matemática e 

na formação continuada de professores de matemática através do desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que envolviam a resolução de problemas e o uso de recursos 

tecnológicos. 

Inicialmente foi feito um estudo aprofundado de artigos e publicações que 

forneceram subsídios teóricos e práticos envolvendo discussões a respeito do uso de 

recursos tecnológicos no ensino de Matemática, dando ênfase a resolução de problemas 

propostos na OBMEP. Após, foi realizada uma seleção de problemas da OBMEP. As 

questões selecionadas foram separadas por níveis de ensino, assunto abordado e grau de 

dificuldade. Posteriormente, para cada questão foram elaborados applets no aplicativo 

GeoGebra, envolvendo a construção do problema e sua resolução. Sendo que, neste 

período de elaboração foram analisadas possibilidades de interatividade que cada questão 

poderia permitir, de acordo com as ferramentas disponíveis no aplicativo. Dessa forma 

houve a necessidade de se realizar um aprofundamento nos estudos do aplicativo a fim de 
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serem “descobertas” diferentes combinações de recursos que pudessem gerar atividades 

mais interativas e exploratórias.  

Neste trabalho serão descritos três problemas do nível 3 das provas da OBMEP, 

aplicadas em diferentes anos. No entanto, foram elaborados no projeto applets de 23 

problemas, sendo que 5 foram do nível 1 (6º e 7º anos), 8 do nível 2 (8º e 9º anos) e 10 do 

nível 3 (1º ao 3º anos). 

 

Problema 1: (OBMEP-N3,P2, 2010) 

 Este problema foi proposto em 2010, na segunda fase da Olimpíada, para o nível 3, 

que corresponde aos três anos do ensino médio, conforme ilustra a figura 1a. 

O assunto envolvido nessa situação do cotidiano descrita no problema necessita de 

conhecimentos de geometria. Mais especificamente, semelhança de triângulos e teorema de 

Pitágoras. Utilizando-se recursos disponíveis no aplicativo, foi possível proporcionar 

movimento ao portão de garagem, assim, como no carro. Dessa forma, o aluno consegue 

visualizar a situação descrita no enunciado do problema. E, também é possível através de 

ferramentas, que podem ser ativadas no applet, que o aluno realize algumas inferências 

utilizando a medição de distâncias e ângulos.  Além disso, foi incluída uma descrição 

detalhada e interativa da resolução do problema. Com as informações disponíveis é 

possível, ao professor, realizar uma discussão passo a passo do problema. Na figura 1b é 

ilustrado o recurso elaborado.  

      

                                (a)                                                                                    (b)                                 

Figura 1: (a) questão da prova da  OBMEP (Q3, N3, 2010); (b) applet elaborado no GeoGebra.  
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Problema 2: (OBMEP-N3,P1, 2009) 

Este problema foi proposto em 2009, na primeira fase da Olimpíada, para o nível 3, 

que corresponde aos três anos do ensino médio, conforme ilustra a figura 2(a).  

   

                                  (a)                                                                                   (b)                                 

Figura 2: (a) questão da prova da OBMEP (Q12, N3, 2009); (b) applet elaborado no GeoGebra.  

 

Diferentemente do problema anterior, este não faz uma contextualização. No 

enunciado pode se perceber que a natureza do problema é apenas de verificação de 

conhecimentos matemáticos. O aluno para resolvê-lo deverá ter conhecimentos de 

geometria envolvendo conceitos de área, perímetro e diagonais de polígonos, ponto médio 

de um segmento e congruência de triângulos. O applet elaborado permite a manipulação de 

alguns entes geométricos, possibilitando a descoberta, por parte do aluno, de algumas 

propriedades envolvidas nos polígonos. O que não é possível na imagem do enunciado, ou 

seja, a figura construída no applet é dinâmica, possibilitando a percepção de que a área do 

triângulo azul ao atender as indicações do enunciado obtém a metade do valor da área do 

quadrilátero amarelo. Na figura 2(b) é ilustrado o recurso elaborado. 

Além disso, juntamente com comandos disponíveis no aplicativo é possível obter 

determinados valores numéricos e, a partir disso, com a orientação do professor, serem 

discutidos os conteúdos matemáticos necessários para a resolução. Assim, o movimento 

criado pelo arraste de alguns objetos na tela torna a exploração do problema mais 

interessante e instigante. 

 

Problema 3: (OBMEP-N3, P2, 2012) 

Este problema foi proposto em 2012, na segunda fase da Olimpíada, para o nível 3, 

que corresponde aos três anos do ensino médio, conforme ilustra a figura 3(a). O assunto 

envolvido nessa situação do cotidiano descrita no problema necessita de conhecimentos 
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envolvendo geometria. Mais especificamente: arcos, tangência e comprimento de 

circunferências e funções lineares. 

    

                                  (a)                                                                                   (b)                                 

Figura 3: (a) questão da prova da  OBMEP (Q6, N3, 2012); (b) applet elaborado no GeoGebra.  

Utilizando-se recursos disponíveis no aplicativo, foi possível ilustrar o movimento 

simultâneo e individual dos ciclistas, de acordo com cada situação descrita no enunciado. 

Consequentemente, o aluno consegue visualizar melhor a situação proposta no problema, 

facilitando a discussão e a resolução do mesmo. Além disso, para atender ao terceiro 

subitem do enunciado foi utilizado o recurso de outra janela de visualização, onde se pode 

de forma simultânea, observar a função geradora do subitem a partir do movimento de 

cada ciclista. Além disso, foi incluída uma descrição detalhada e interativa da resolução do 

problema. Com as informações disponíveis é possível, ao professor, realizar uma discussão 

passo a passo do problema. Na figura 3(b) é ilustrado o recurso elaborado. 

 

4. Resultados obtidos  

 

O uso de recursos digitais como ferramenta auxiliar, integrado a resolução de 

problemas, é mais uma possibilidade que os educadores matemáticos tema o 

desenvolverem sua prática docente. Assim, as atividades desenvolvidas através do projeto 

proporcionaram aos envolvidos contribuições valiosas na sua formação inicial e 

continuada. Em 2013, foi promovida, com o apoio do PET/Matemática, uma oficina 

intitulada “GeoGebra na resolução de problemas das Olimpíadas Brasileiras de Matemática 

das Escolas Públicas”, onde o público alvo foram acadêmicos de licenciatura em 

matemática. Nesta oficina os participantes tiveram que, inicialmente através de atividades 
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orientadas, explorar o aplicativo GeoGebra. Em um segundo momento, foi indicado alguns 

problemas das provas da OBMEP para que pudessem através do recurso computacional 

buscar soluções. E como última etapa da oficina, foram apresentadas e discutidas passo a 

passo as construções realizadas no aplicativo pelos palestrantes. Neste ano pretende-se 

disponibilizar um site contendo todos os applets elaborados a fim de que estes possam 

servir de ferramenta de apoio para professores e alunos interessados.  
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