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Resumo 

O uso de mídias na educação desperta o interesse do aluno, pois atualmente as tecnologias como o 
computador e o celular fazem parte da sua rotina. O uso de recursos em que o aluno pode construir 
experimentar ou manipular determinado experimento fazendo comparações, generalizações e 
análises, além de permitir o trabalho colaborativo, propõe um ensino de forma mais dinâmica 
confrontando teoria e prática. Neste sentido, o presente trabalho baseia-se na necessidade de 
formação do professor de matemática, na utilização do software GeoGebra de maneira a contribuir 
para a construção da aprendizagem matemática, propiciando oportunidade de rever sua prática. Tem 
por objetivo investigar e potencializar junto com os docentes da disciplina de Matemática o uso do 
software GeoGebra  na elaboração e resolução de atividades pedagógicas. A proposta propiciará 
discussões acerca das construções realizadas, permitindo assim uma prática reflexiva aos 
professores, para que estes façam uso do programa na sua prática docente, como um ambiente de 
estudo para produção de materiais e aprofundamento pedagógico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho relata a pesquisa, experiência pedagógica e a implementação 

didática da professora autora na edição do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, 2013/2014. Com intuito de investigar e discutir junto com os 

docentes da disciplina de Matemática o uso do software GeoGebra  na elaboração e 

resolução de atividades pedagógicas. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná – 

DCE (2008, p.65): “Os recursos tecnológicos como o software, a televisão, as 

calculadoras, os aplicativos da internet, entre outros, têm favorecido as 

experimentações matemáticas e potencializado formas de resolução de problemas”. 

A utilização de tecnologias na educação tem como finalidade auxiliar no 

processo de aprendizagem, pois o uso de recursos em que o aluno pode construir 

e/ou manipular determinado experimento fazendo comparações, generalizações e 

análises, além de permitir o trabalho colaborativo, propõe um ensino de forma 

dinâmica, confrontando teoria e prática.  
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Esta proposta de estudo está embasada na necessidade de formação do 

professor de matemática, na utilização do GeoGebra de maneira a contribuir para a 

construção da aprendizagem matemática, propiciando oportunidade de rever sua 

prática.  

As aulas de implentação pedagógica na escola foram ministradas em forma 

de oficinas, direcionadas aos professores da disciplina de Matemática das escolas 

estaduais do NRE de Laranjeiras do Sul. A proposta do curso abordou a reflexão da 

tecnologia disponibilizada na escola, a instrumentalização para o uso do software 

GeoGebra, propiciando discussões acerca das construções realizadas, permitindo 

aos professores fazer o uso do programa na sua prática docente, como um ambiente 

de estudo para produção de materiais e aprofundamento pedagógico. As oficinas 

foram realizadas no CE Floriano Peixoto em Laranjeiras do Sul, com carga horária 

total de 40 horas desenvolvidas em aulas presenciais e a distância. 

Nas oficinas foram realizadas atividades do material didático propiciando a 

manipulação e exploração das ferramentas e recursos disponíveis do software 

GeoGebra. Além das atividades propostas, os professores também contribuíram 

com a elaboração de novas atividades. 

 

Tecnologia e Educação 

 

O quadro e o giz são uma das tecnologias mais antigas que o docente dispõe 

para a mediação pedagógica. Com o passar do tempo outras tecnologias foram 

sendo inseridas na sua prática, entre elas: o rádio e a televisão. Atualmente, mesmo 

não sendo uma novidade, o computador vem sendo utilizado como ferramenta de 

mediação pedagógica. Diante do avanço da tecnologia, a escola de hoje continua 

utilizando com frequência, quase sempre, dos mesmos recursos, ou seja, como o 

quadro e o giz, sem procurar inovações.  Com o advento e avanço da tecnologia, 

embora já tenha passado quarenta anos desde a incorporação do computador que 

ainda gera resistência no cenário educacional. O fato de o computador estar em 

“alta” neste cenário se deve ao uso de programas e softwares presentes em 

computadores e celulares, permitindo a interação do usuário com a máquina.  

Considerando que o quadro e giz também são tecnologias, pode-se dizer que 

o uso propriamente acontece, mas como somente o uso na educação não garante a 



utilização adequada, a preocupação no momento são as formas de utilização que 

dão suporte a prática docente. Dessa forma, conforme Kenski (2007): 

 

Tudo que utilizamos em nossa vida diária, pessoal e profissional – 
utensílios, livros, giz e apagador, papel canetas, lápis, sabonetes, talheres... 
são formas diferenciadas de ferramentas tecnológicas. Quando falamos da 
maneira como utilizamos cada ferramenta para realizar determinada ação, 
referimo-nos a técnica. A tecnologia é o conjunto de tudo isso: as 
ferramentas e técnica que correspondem aos usos que lhes destinamos, em 
cada época.” (KENSKI, 2007, p.7). 

 

Conforme tal consideração pode-se dizer que o uso de tecnologia está 

garantido através do uso do quadro e giz, mas o que se discute neste trabalho é a 

forma de utilização da tecnologia e analisando a prática pedagógica para além do 

uso simplesmente, possibilitando uma discussão sobre os recursos que possam 

diferenciar a prática do professor e contribuir com o ensino aprendizagem que é a 

função da escola. Assim sendo, a escolha de determinado tipo de tecnologia 

interfere diretamente nos encaminhamentos pedagógicos do professor e na 

aprendizagem do aluno. 

Neste sentido, Pereira (2012, p.12), contribui: 

A constante transformação do cenário tecnológico, que apresenta 
inovações, conhecimentos e ferramentas para a vida em sociedade, de 
certa maneira direciona e modifica o cotidiano das pessoas e constituem a 
composição de uma cultura. Os conhecimentos para manuseio das 
tecnologias, despertam nos seres humanos um constante processo de 
aprendizado. 

 

Para a educação os desafios constituem em adaptar-se a esta tecnologia e 

ainda utilizá-la em seu favor, ou seja, a aprendizagem. Neste sentido, a utilização 

requer um educador preocupado em ampliar seus conhecimentos para o uso de 

tecnologias de informação e comunicação, necessitando repensar sua prática 

docente. 

Considerando que a prática pedagógica pode ser enriquecida com o uso de 

computadores, a formação do professor torna-se indispensável no sucesso desta 

proposta, necessitando capacitação para o uso dos recursos disponíveis. Não se 

trata de “treinamentos”, pois estes não podem garantir as mudanças, haja vista que 

estas são pedagógicas. 

Observa-se que a ação necessária para tal, é a formação continuada, para 

Brandt (2007, p.04): “trata-se de uma formação que articula a prática, a reflexão, a 



investigação e os conhecimentos teóricos requeridos para promover uma 

transformação na ação pedagógica”. 

Este processo de formação deve ser oferecido aos professores através de 

oficinas e cursos, ou seja, oportunidades de domínio da ferramenta, no caso o 

computador e softwares específicos, propiciará discussões acerca de sua utilização 

e análises do uso destas na educação. Assim o professor poderá compreender de 

que forma o uso de tecnologias pode contribuir com o processo ensino 

aprendizagem. 

 

Tecnologias no ensino da Matemática. 

 

As Diretrizes Curriculares de Matemática do Estado do Paraná apontam que o 

trabalho com mídias tecnológicas insere diversas formas de ensinar e aprender, 

valorizando o processo de produção de conhecimentos, segundo este documento: 

“As ferramentas tecnológicas são interfaces importantes no desenvolvimento 

de ações em Educação Matemática. Abordar atividades matemáticas com os 

recursos tecnológicos enfatiza um aspecto fundamental da disciplina, que é a 

experimentação.” (DCE, 2008, p.66). 

A utilização de mídias tecnológicas na Educação Matemática como softwares, 

podem auxiliar o professor na sua prática pedagógica, pois este é um recurso que 

possibilita a experimentação matemática, a análise de construções e resultados. Nas 

DCE’s (p.65) citando D’Ambrosio e Barros (1988): 

 

Atividades com lápis e papel ou mesmo quadro e giz, para construir 
gráficos, por exemplo, se forem feitas com o uso de computadores, 
permitem ao estudante ampliar suas possibilidades de observação e 
investigação, porque algumas etapas formais do processo construtivo são 
sintetizadas.  

 

A tecnologia oferece a possibilidade de mudança na prática pedagógica do 

professor e a utilização de mecanismos além do quadro e giz, oportuniza a 

renovação da abordagem e explanação de conteúdos curriculares. Possibilita ao 

aluno criar, desenvolver, contextualizar, descrever, relacionar, experimentar e 

resolver situações problemas, incentivando a investigação, exercitando e 

estimulando o raciocínio, favorecendo a aprendizagem de modo que o educando 

desenvolva seu potencial intelectual. 



Neste processo de aprendizagem é importante destacar também que o uso 

do computador propicia a troca de ideias e experiências, através do trabalho 

colaborativo, estimulando e valorizando a participação na construção do 

conhecimento. Percebe-se que até a dinâmica de sala de aula é alterada, pois o 

interesse e a curiosidade de manipular concretamente o objeto de estudo, que antes 

era apenas estático, com o uso do computador ou outras ferramentas tecnológicas 

levam a participação ativa dos alunos.  É importante ressaltar que podem contribuir 

com situações de aprendizagem, em que os recursos tecnológicos são utilizados 

como facilitador e não somente como substituto de outras técnicas. A contribuição 

do computador para a educação reside em proporcionar situações de aprendizagem 

que dificilmente poderiam ser desenvolvidas por outros recursos ou ferramentas. 

(Barbosa, 2008). 

O uso de softwares na educação pode auxiliar na compreensão do Conteúdo 

e contribuir no processo de aprendizagem. Pois, softwares são programas que 

proporcionam a interação entre o usuário e o computador. Para LUCENA, (1992, 

p.04), “software educacional é todo aquele programa que possa ser usado para 

algum objetivo educacional, pedagogicamente defensável, por professores e alunos, 

qualquer que seja a natureza ou finalidade para o qual tenha sido criado”. 

Muitas são as oportunidades que o uso de softwares educacionais oferecem 

ao Ensino da Matemática, pode-se considerar como um meio para dinamizar a 

prática, no entanto, é importante ressaltar que somente o uso sem a reflexão, não 

proporciona uma mudança no direcionamento da prática, não é o ideal. Não adianta 

utilizar-se de tecnologia se a metodologia é a mesma. Para continuar “tomando 

tabuada” dos alunos não faz diferença o meio utilizado, o quadro ou o computador, 

pois a ação é a mesma. Como afirma Assis 2011, 

 

A utilização dos softwares em sala de aula deve ser norteada por interesses 
pedagógicos, pois o software em si, não implica em nenhuma mudança no 
processo educacional. Com a introdução do computador como mediador 
didático, desenvolveram-se softwares específicos para serem utilizados em 
contextos de ensino aprendizagem. (p.2). 

 

O uso do software com interesses pedagógicos proporciona ao aluno a 

interação com a máquina, a interação com os demais colegas e com o professor, 

proporcionando a troca de experiências e uma aprendizagem colaborativa. 



Neste sentido, a aprendizagem se torna mais significativa, proporcionando um 

desenvolvimento intelectual maior, pois novas possibilidades se abrem para o 

educando ampliar seu conhecimento. Com o uso desses recursos percebe-se que 

há mais entusiasmo em aprender matemática, através do aumento da autonomia na 

aprendizagem do aluno. 

No ensino da matemática o uso de softwares de geometria dinâmicos 

proporcionam a manipulação direta de objetos através do recurso de arrastar do 

mouse, conservando as propriedades do objeto possibilitando a análise através das 

construções e visualizações geométricas, fluidez do raciocínio, generalizações e 

constatações de propriedades. Neste sentido, afirma Pereira (2012, p.29): 

 

Os softwares de geometria dinâmica são aqueles que oferecem a 
possibilidade de construir e manipular objetos geométricos na tela do 
computador. O diferencial apresentado pelos softwares de geometria 
dinâmica fica caracterizado pela possibilidade de arrastar a figura 
construída utilizando o mouse, permitindo a transformação da figura em 
tempo real.  

 

O termo Geometria Dinâmica e Interativa – GDI, refere-se ao uso de 

ambientes computacionais para trabalhar conceitos da geometria tradicional, que se 

utiliza em sala de aula, recursos como régua, compasso, transferidor e outros 

materiais. O uso das expressões: “dinâmica” refere-se ao fato de possibilidade de 

movimento, ou seja, oposição ao estático e “interativa”, por permitir a interação com 

o objeto de estudo em tempo real. 

No Ensino Fundamental e Ensino Médio é necessário o trabalho com 

materiais sólidos proporcionando a sua visualização. Na utilização de softwares de 

GDI esta possibilidade é disponibilizada, como aponta Nascimento (2012, p.03): 

A proposta do uso de softwares de geometria dinâmica, no processo de 
ensino aprendizagem em geometria pode contribuir em muitos fatores, 
especificamente no que tange à visualização geométrica. A habilidade de 
visualizar pode ser desenvolvida, à medida que se forneça ao aluno 
materiais de apoio didático baseados em elementos concretos 
representativos do objeto geométrico em estudo. 

 

 Como descrita por Nascimento, é importante a manipulação direta de 

objetos, pois possibilita a habilidade de visualização. Recurso este que propicia a 

fluidez do raciocínio de forma a superar o resultado em construções utilizando 

apenas o lápis e o papel. 



Ainda Gravina (1996, p.4), complementa descrevendo como são construídos 

os princípios de geometria dinâmica:  

 
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. 

 

Através das criações e experimentações são feitas conjecturas e análises 

introduzindo assim conceitos matemáticos dos objetos e suas representações 

gráficas, oportunizando o processo de questionamento, argumentação e dedução, 

propiciando um ambiente de construção do conhecimento matemático. 

Dentre os softwares de GDI o mais utilizado é o GeoGebra por ser livre e 

disponibilizado nos laboratórios  do Paraná Digital, presente em todas as escolas 

estaduais do Paraná. 

Os softwares de geometria dinâmica, como o GeoGebra, estimulam a 

investigação através da experimentação proporcionada pelo contato com o 

ferramenta durante a criação da figura. Neste processo, as suas propriedades 

podem ser compreendidas, de forma que ao serem manipuladas percebe-se que 

suas propriedades são mantidas. Desta forma, o software proporciona a 

interatividade do aluno com a ferramenta, de modo investigativo, além de 

proporcionar a pesquisa da teoria de forma prática através de demonstrações. 

 

O Software Geogebra 

O Geogebra é um software de geometria dinâmica que combina conceitos de 

geometria, álgebra e cálculo em uma única interface gráfica. É gratuito, desenvolvido 

para o ensino e aprendizagem da matemática, com aplicabilidade em todos os níveis 

de ensino, do ensino fundamental ao ensino universitário.  

Criado pelo austríaco Markus Hohenwarter em 2001, na University of 

Salzburg e tem continuado o desenvolvimento na Florida Atlantic University. 

Informaçoes sobre o software pode ser obtidas no site www.geogebra.org, além de 

materiais de apoio, tutoriais e download do programa. 

O Geogebra é um programa que permite realizar construções geométricas 

podendo modificar-se dinamicamente. Por outro lado, pode-se inserir equações e 

coordenadas diretamente. Nas duas perspectivas tem-se uma importante 

característica do GeoGebra: uma expressão na janela algébrica corresponde a um 

http://www.geogebra.org/


objeto na área gráfica e vice-versa. Este é um programa de fácil acesso, permite 

visualizar e interagir com conteúdos geométricos. Reforça e explora conceitos 

matemáticos, generalizações e propriedades que muitas vezes o educando tem 

dificuldades diante de possíveis alterações do objeto em estudo, utilizando apenas a 

representação no quadro ou no papel, e ainda na sua imaginação.  

Alguns autores como Gerônimo, Barros e Franco destacam que o uso do 

GeoGebra pode substituir o uso do caderno de desenho geométrico. 

 

O software GeoGebra pode substituir satisfatoriamente o caderno de 
desenho geométrico. Podemos utilizar sua interface gráfica e suas 
ferramentas para traçar retas, ângulos, circunferências etc. uma das 
vantagens do uso do GeoGebra é que as construções são dinâmicas, isto é, 
sem a perda dos vínculos geométricos. Isso permite que o usuário faça 
grande quantidade de experimentações que lhe possibilite construir 
proposições geométricas. (2010, p.11) 

 

No entanto, é importante destacar que o uso do software GeoGebra não deve 

se opor ou substituir outras ferramentas utilizadas. O uso é mais um recurso auxiliar 

no ensino da matemática, poderá conferir maior precisão e rapidez em determinadas 

práticas, pois sozinho o GeoGebra não ensina coisa alguma, conforme citado por 

Nóbriga e Araújo (2010), na apresentação do livro Aprendendo Matemática com o 

GeoGebra: 

Para que possa haver aprendizagem, é necessário que o aluno reflita 
durante a execução das atividades, ou seja, que ele busque experimentar 
de diferentes maneiras, percebendo as propriedades, conjecturando e 
justificando... Daí a importância do professor. O papel do professor é de 
fundamental importância nesse processo. Ele precisa criar novos 
mecanismos pra fazer com que os alunos reflitam o que de fato está por 
trás das construções que eles estão fazendo, além de auxiliá-los nas 
justificativas das construções. 

 

Além da ação do aluno, há necessidade de destacar principalmente o 

encaminhamento metodológicos o professor no uso do GeoGebra, pois é através 

deste que se dará a mediação do conteúdoe o uso da tecnologia, é ele que propicia 

situações de aprendizagem, conduzindo a novas descobertas. 

 

Implementação do material didático 

 

Para que as tecnologias existentes na escola possam ser utilizadas de 

maneira a promover a aprendizagem do aluno é necessário que os professores 

participem de formação continuada para aperfeiçoamento da prática docente, 



inserindo ferramentas que possam proporcionar mudanças da metodologia e que 

tragam benefício ao aprendizado do aluno. 

Nesta perspectiva foi planejado a implementação do material didático 

pedagógico através de um grupo de estudos entre professores de matemática 

perfazendo um total de 40 horas de estudo, presencial e à distância.  

Este grupo de estudos foi realizado no formato de oficinas, com a seguinte 

proposta de conteúdos: 

 Oficina 1 - Ambientação 

 Oficina 2 - Geometria 

 Oficina 3 – Geometria 

 Oficina 4 – Álgebra 

 Oficina 5 – Álgebra 

  Oficina 6 – Apresentação de atividades propostas pelos 

professores participantes. 

A proposta inicial foi a apresentação aos professores do formato da 

capacitação para o uso pedagógico do Software Geogebra, sua interface e utilização 

no processo de ensino aprendizagem de forma dinâmica e a realização de atividade 

de ambientação. Estas atividades tratam-se de uma familiarização das principais 

funções do programa e suas utilização para o ensino da matemática. Percebeu-se 

que os professores cursistas não apresentavam dificuldades no manuseio do 

computador, tinham bom domínio da tecnologia, conheciam o software, mas não 

utilizavam por não saber explorar as potencialidades associadas ao conteúdo da 

disciplina. Durante as oficinas os professores expuseram suas dúvidas, trocaram 

ideias e desenvolveram atividades de forma colaborativa dando ênfase aos 

conteúdos matemáticos. Entre as atividades estudadas contemplavam a construção 

de retas e segmentos, ponto médio, posição relativa entre duas retas, construção de 

polígonos, identificação de ângulos, construção de circunferências, cálculo de áreas, 

simetria e como exportar a construção feita como imagem para o editor de texto. As 

atividades exploradas nos encontros fazem parte do caderno temático entregue aos 

participantes do curso e elaborado pela professora PDE proponente deste trabalho. 

No decorrer dos encontros foram explorados conteúdos matemáticos de 

Geometria utilizando encaminhamentos metodológicos que permitissem aos 

professores discutir, criar, analisar e realizar experimentações para validar ou refutar 

suas hipóteses. Deste estudo os professores perceberam que poderiam introduzir 



nas suas aulas conceitos matemáticos dos objetos e suas representações gráficas, 

oportunizando aos educandos o processo de questionamento, argumentação e 

dedução, propiciando um ambiente de construção do conhecimento. Percebeu-se 

ainda no decorrer dos encontros com os professores que o ensino da Geometria 

utilizando-se de ferramentas tecnológicas como o software GeoGebra oferece a 

possibilidade de construir e manipular figuras na tela do computador. Por ser um 

software de geometria dinâmica possibilita a manipulação da figura construída, 

permitindo assim a interação com o objeto de estudo, ampliando a visão de uma 

construção feita somente com lápis e papel. 

Neste estudo sobre Geometria as atividades encaminhadas aos docentes 

foram concentradas na construção de conceitos, demonstrações de teoremas e 

propriedades, oportunizando questionamentos, argumentações e deduções, 

propiciando novas formas de ensinar e aprender matemática. A partir do segundo 

encontro as atividades apresentavam a parte histórica do conteúdo, o processo de 

construção e análise que poderiam ser realizadas durante o trabalho com aluno em 

sala de aula. Estes encaminhamentos estavam associados a algumas reflexões, 

entre elas:  

- Movimente os vértices do triângulo e observe a alteração dos ângulos internos e o 

resultado da soma dos ângulos. O que se pode concluir com isso?  

- Construindo um quadrado inscrito em uma circunferência, movimentando-se os 

vértices do polígono o que acontece com a construção e o valor das áreas? É 

possível calcular a diferença entre as áreas?   

- “Profissionais que trabalham na construção civil utilizam com muita frequência um 

tipo em particular de triângulo. Um triângulo de lados: 3m, 4m e 5 m. Construa este 

triângulo e descubra que propriedade há nele? Que tipo de triângulo é este? Discuta 

qual a condição de existência de um triângulo. Qual a conclusão que esta 

construção permite enunciar? Movimentando os pontos, o que você observa?  

- É possível criar uma nova ferramenta para que inserindo 3 pontos  determine o 

ponto equidistante?  

- Movimente os vértices do triângulo de modo que o baricentro, o ortocentro e o 

circuncentro coincidam.  Qual relação pode ser observada entre estes pontos? 

Quando estes pontos são coincidentes?  



- Você pode descrever o que são fractais a partir da construção desta figura? 

Do terceiro encontro em diante, realizaram-se atividades mais aprofundadas 

sobre o ensino da Geometria, exigindo mais conhecimento das ferramentas do 

software. Deste estudo os professores relataram que o uso do software pode 

dinamizar a prática docente, auxiliar o aluno na compreeensão do conteúdo e 

estimular a produção colaborativa entre eles. Constituindo mais um recurso 

pedagógico no ensino da matemática, conferindo maior precisão e agilidade na 

realização de determinados cálculos, entendendo que o software Geogebra por si só 

não garante a aprendizagem. 

 Nos encontros destinados ao estudo Álgebra - Funções Afim e Quadrática 

foram explorados os conteúdos de funções para propiciar o conhecimento das 

relações entre variáveis dependentes e independentes, os valores numéricos de 

uma função, a representação gráfica, perceber a diferença entre função crescente e 

decrescente, sinais da função, estudo dos zeros da função, estudo do vértice da 

parábola e análise de situações contextualizadas. 

A representação gráfica é um dos principais conceitos tratados no estudo de 

funções. Neste sentido as atividades trabalhadas nestes encontros visavam explorar 

e aprofundar estes conceitos.  

Durante as oficinas o desempenho dos professores quanto a utilização do 

Geogebra por vezes exigia atendimento individualizado para que compreendessem 

o funcionamento da ferramenta do programa. Os participantes colaboraram dando 

sugestões, interagindo e valorizando a importância da visualização gráfica 

oportunizada pelo software e a sintetização do processo proporcionando maior 

agilidade na construção e visualização dos gráficos. 

No último encontro de formação, cada participante socializou uma atividade 

com o grupo, utilizando o Geogebra, com objetivo de refletir sobre o ensino da 

Geometria e Álgebra, adotando este recurso metodológico. Esta atividade permitiu 

identificar como os professores passaram a utilizar o software e outros recursos 

tecnológicos e também como se processa a interação neste formato de ensino que 

acontece com o auxílio do meio eletrônico ou tecnológico. Esta formação continuada 

dos professores oportunizou momentos de trocas interpessoais e aprimoramento da 

prática educativa. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Desenvolver um trabalho com o objetivo de possibilitar o aprendizado 

efetivo, um despertar no aluno à beleza da Matemática de suas 

demonstrações, darem significados a conceitos que parecem coisas do 

outro mundo, desenvolver o gosto pela geometria, é muita pretensão... 

espera-se que possa dar início a novas discussões e reflexões. (Petla, 

2008). 

 

Ao iniciar este estudo o objetivo principal era potencializar o uso do software 

Geogebra junto aos professores de Matemática, mas durante a implementação 

pedagógica, nas oficinas e no grupo de trabalho em rede, o objetivo foi acrescido 

com novos ideais, para além de aumentar a possibilidade de uso, discutir a 

aplicação pedagógica do Geogebra. Esta nova forma de conceber a proposta 

propiciou a valorização da participação dos colegas, criando um ambiente de 

aprendizagem colaborativa. 

Esta forma de trabalho, oficinas direcionadas aos docentes da disciplina se 

mostrou eficaz, pois foge do “fazer mecânico” que muitas vezes acontece nas aulas 

de matemática. Durante a implementação, os professores se apropriaram de 

conhecimentos para a utilização desta metodologia e incorporaram esta prática 

pedagógica na sala de aula, por julgar que contribui para a aprendizagem do aluno, 

pois ele passa a entender o conteúdo de forma dinâmica, através da ação e do 

movimento do objeto, numa disposição espacial, dando vida ao que antes era 

apenas estático, no caderno.  Desta forma, observa-se que experiências como esta 

se tornam indispensáveis para o sucesso da mudança na prática pedagógica 

visando uma melhoria na qualidade do ensino da disciplina.  

Ao final deste trabalho constata-se que os professores participantes estão 

cientes da importância do uso de tecnologias na educação, da melhoria da 

aprendizagem frente a metodologias diferenciadas como o uso do software 

Geogebra e estão capacitadas a utilizar o computador e o Geogebra na sua prática 

pedagógica, propiciando novas discussões quanto ao uso do software.  

Neste sentido, espera-se que este trabalho seja o início de muitas 

descobertas e possibilidades pedagógicas que conduzam ao caminho estreito, mas 

grandioso do conhecimento. 
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