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RESUMO 

 

A presente pesquisa investiga a utilização de recursos didáticos com base nas Tecnologias 

de Informação e Comunicação na Educação Matemática – TICEM, como parte importante 

do trabalho de formação dos alunos e do próprio professor, pois elas possibilitam a 

construção de conhecimentos sólidos que podem auxiliar, principalmente, no 

desenvolvimento de sujeitos ativos na sociedade moderna. Como foco da pesquisa, 

escolhemos os processos de ensino da Matemática no Ensino Fundamental, nos quais o 

ensino de Álgebra e Geometria pode gerar obstáculos no processo de aprendizagem. A 

metodologia de pesquisa focalizou a formação continuada, a partir do planejamento e 

implementação de um minicurso realizado com professores de Matemática do Ensino 

Fundamental da rede pública estadual de Minas Gerais. Os principais resultados da pesquisa 

apontam para a urgência dos professores inserirem softwares educativos em suas práticas 

pedagógicas, possibilitando assim, novas metodologias de ensino da Matemática. Os 

professores precisam utilizar as TICEM como ferramentas colaborativas e não enxergá-las 

como uma ameaça às suas práticas de ensino exercidas. Para a utilização das TICEM nos 

processos de ensino e aprendizagem, os professores deverão ser formados para tal utilização, 

especialmente por meio de formação continuada aliada a instrumentos tais como atividades 

exploratórias e softwares educativos, com destaque para o GeoGebra. Tal formação pode 

possibilitar aos professores, uma inovação das práticas pedagógicas e metodológicas nos 

processos de ensino da Matemática. Dessa maneira, o uso do software GeoGebra pode 

favorecer uma aprendizagem significativa para os alunos e possibilitar novas práticas 

pedagógicas aos professores. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research investigates the use of didactic resources based on Information and 

Communication Technologies in Mathematics Education - TICEM, as an important part of 

the training work of the students and of the teacher himself, since they enable the 

construction of solid knowledge that can help, mainly, in the development of active subjects 

in modern society. As a focus of the research, we chose the Mathematics teaching processes 

in Elementary School, in which the teaching of Algebra and Geometry can generate 

obstacles in the learning process. The research methodology focused on continuing 

education, based on the planning and implementation of a mini-course conducted with 

Mathematics Teachers of the State Public School of Minas Gerais. The main results of the 

research point to the urgency of teachers to insert educational software in their pedagogical 

practices, thus enabling new methodologies for teaching mathematics. Teachers need to use 

TICEM as collaborative tools and not see them as a threat to their teaching practices. In order 

to use TICEM in the teaching and learning processes, teachers should be trained to do so, 

especially through continuous training in conjunction with instruments such as exploratory 

activities and educational software, especially GeoGebra. Such training may enable teachers 

to innovate pedagogical and methodological practices in Mathematics teaching processes. 

In this way, the use of the GeoGebra software can favor a significant learning for the students 

and allow new pedagogical practices to the teachers. 
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Capítulo 1 

 

APRESENTANDO E CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

  

Nesse sentido, a prática pode ser vista como um processo de 

aprendizagem através do qual os professores retraduzem sua formação 

e a adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente 

abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que 

pode servir-lhes de uma maneira ou de outra. A experiência provoca, 

assim, um efeito de retomada crítica (retroalimentação) dos saberes 

adquiridos antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e seleciona os 

outros saberes, permitindo assim aos professores reverem seus saberes, 

julgá-los e avaliá-los e, portanto, objetivar um saber formado de todos 

os saberes retraduzidos e submetidos ao processo de validação 

constituído pela prática cotidiana. (TARDIF, 2013, p.53, grifo do autor) 

 

1.1. Delineando a trajetória profissional rumo à problemática da pesquisa 

 

Deste o início da minha vida escolar, o meu contato com a Matemática foi 

marcado por muito interesse e curiosidade em conhecer novas situações e poder lidar com 

problemas relacionados à vida real. Por outro lado, eu me questionava porque alguns de 

meus professores “complicavam” tanto o ensino da Matemática, fazendo com que ela 

perdesse o encanto, devido ao rigor imputado ao processo de ensino e à utilização de 

métodos tradicionais e linguagens desconexas com a realidade em que eu estava inserido. 

Sempre pensei que o ensino poderia ser simplificado, facilitando assim, o aprendizado da 

Matemática e mantendo sua magia. 

Em 1996, ingressei no Ensino Médio na Escola Estadual Ordem e Progresso, 

localizada em Belo Horizonte – MG, escola comandada pela Policia Civil do Estado de 

Minas Gerais, onde comecei a cursar Magistério, que me habilitava apenas a lecionar para 

as séries iniciais do Ensino Fundamental. Desde o início do curso, eu já me imaginava 

lecionando Matemática e tentando modificar seu processo de ensino. 

Paralelamente, eu trabalhava como operador de sistemas informatizados em 

empresas privadas, onde utilizava ferramentas administrativas via sistemas 

informatizados. No final de 1998, conclui o Ensino Médio e, logo no início de 1999, 

comecei a lecionar Matemática para o Ensino Fundamental, em turmas do 9º ano, 

mediante “autorização a título precário para lecionar”, emitido pela Secretaria Estadual 

de Educação – SEE/MG, pois o curso de Magistério não me habilitava para lecionar tal 
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conteúdo nos anos finais do Ensino Fundamental. Desde então, eu me desliguei do setor 

privado e me dedicava apenas ao magistério. A partir de então, me encantava cada vez 

mais pelo processo de ensino da Matemática e as possibilidades que ela oferecia aos 

alunos e a mim, como professor regente. 

No 2º semestre de 1999, prestei vestibular para o curso de Matemática – 

Licenciatura, oferecido pelo Centro Universitário de Belo Horizonte – UNIBH e tive, 

então, a oportunidade de me aprofundar tanto em conhecimentos específicos da 

Matemática como em novos processos de ensino. Conclui o curso no 1º semestre de 2004, 

obtendo assim o título de Licenciado em Matemática. Após a conclusão do curso, venho 

atuando como professor nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública e privada de 

Belo Horizonte – MG. 

Após a conclusão da graduação, procurei especializar-me buscando assim cursos 

de pós-graduação latu sensu. Entre os anos de 2007 a 2014, cursei as seguintes 

Especializações: 

  

- Matemática, oferecido pela Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ, com 

conclusão em 2008, na qual me especializei na área de Estatística Aplicada; 

 

- Tecnologias no processo de Ensino de Matemática, oferecido pela Universidade Federal 

Fluminense – UFF, com conclusão em 2013, na qual busquei inserir os jogos digitais nos 

processos de ensino da Matemática, bem como o uso da internet em turmas dos anos 

finais do Ensino Fundamental; 

 

- Mídias na Educação, oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, com 

conclusão em 2014, na qual pude perceber que todas as mídias poderiam ser interligadas 

e aproveitadas no processo de ensino, facilitando assim o processo de aprendizagem da 

Matemática na sala de aula; 

 

- Inspeção Escolar e Práticas de Supervisão, oferecido pela Universidade Cândido 

Mendes – UCAM, com conclusão em 2012, na qual tive contato com outra possibilidade 

de atuação no ambiente escolar; 

  

- Educação Tecnológica, oferecido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais – CEFET/MG, não chegando a concluir tal curso.  
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Após a conclusão do primeiro curso de especialização, despertou-me o interesse 

pelo uso das tecnologias no processo de ensino da Matemática, pois como já trabalhava 

anteriormente com informática, eu tive facilidade em aplicá-la nos processos de ensino, 

viabilizando assim, bons resultados em turmas dos Ensinos Fundamental e Médio. Diante 

do tal fato, pude perceber que o caminho a ser percorrido seria a utilização das tecnologias 

nos processos de ensino, visando a aprendizagem dos alunos, mostrando-lhes novos 

caminhos para a construção de um conhecimento significativo e, desse modo, instigando 

novos processos. Foi a partir de então que procurei sempre aliar as tecnologias no ensino 

da Matemática, na perspectiva de uma ferramenta pedagógica de grande potencial 

didático. 

No início de 2010, participei do 1º processo seletivo para contratação de tutores a 

distância para atuar no Centro de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal 

de Ouro Preto – CEAD/UFOP, tendo posteriormente a oportunidade de atuar como tutor 

no curso de Especialização em Mídias na Educação, oferecido pela UFOP na modalidade 

a distância, até o final de 2015.  

Durante todo esse tempo que atuei como tutor do curso de especialização, tutoriei 

as disciplinas Mídias Impressas, Rádio e TV, Informática, Integração de Mídias na 

Educação, Introdução às Mídias e acompanhei os alunos na escrita do TCC – Trabalho 

de Conclusão de Curso, que era obrigatório para obtenção do título de Especialista em 

Mídias na Educação. A partir dessa experiência, começava a despertar em mim um forte 

interesse pela formação de professores, especificamente pela formação continuada em 

seu ambiente de trabalho, fazendo uso das tecnologias. 

Atualmente, exerço o cargo de Analista Educacional na Secretaria Estadual de 

Educação de Minas Gerais – SEE/MG, onde trabalho diretamente em escolas da rede. 

Nessa função, desenvolvo atividades tanto administrativas como pedagógicas que visam 

o bom desenvolvimento da escola e da educação oferecida. Pude perceber, então, que há 

uma necessidade urgente de revermos os processos de formação continuada dos 

profissionais que lecionam Matemática; necessitamos buscar uma formação que possa 

atender tanto à demanda da escola como construir novas metodologias de ensino 

utilizando-se de ferramentas adequadas à realidade atual.  

Após as experiências citadas anteriormente, eu senti que precisava me aprofundar 

mais no tema da formação de professores que lecionam Matemática. Foi então que decidi 

propor a presente pesquisa no Mestrado Profissional em Educação Matemática oferecido 

pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. 
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1.2. Iniciando a discussão 

 

Com o advento das novas tecnologias, a sociedade educacional vê-se diante de 

paradigmas educacionais que confrontam a realidade, questionando a eficácia de 

processos de ensino e aprendizagem em Matemática que se encontram baseados na 

tendência educacional tradicional, que foca apenas o produto final da aprendizagem e não 

o processo como um todo (VALENTE, 1999). Com o desenvolvimento tecnológico, é 

perceptível a necessidade de buscar novos métodos e ferramentas capazes de tornar os 

processos de ensino e aprendizagem diferenciados. 

Nesse direcionamento, é necessário construir nos educandos, uma postura 

positiva para desenvolver o senso crítico e a capacidade colaborativa. Assim, a utilização 

de recursos didáticos com base nas Tecnologias de Informação e Comunicação na 

Educação Matemática – TICEM passa a ser parte importante do trabalho de formação dos 

alunos, pois a sua utilização visa à construção de conhecimentos sólidos que possam 

auxiliar, principalmente, no desenvolvimento de sujeitos ativos na sociedade moderna. 

Os professores, por sua vez, devem estar antenados em suas práticas pedagógicas 

para que sejam capazes de utilizar novas ferramentas tecnológicas com a finalidade de 

instigarem os alunos, tornando-os mais participativos em sua própria aprendizagem 

Matemática. Dessa maneira, Fonseca (2001) argumenta que: 

 

A verdadeira função do professor não deve ser a de ensinar, mas sim de 

criar condições de aprendizagem. O professor poderá utilizá-lo por 

disciplina, para reforçar os conteúdos que foram trabalhados em sala de 

aula, adequando o uso do computador ao enfoque da sua matéria, e 

também nos projetos educacionais em que a informática poderá ser 

desenvolvida com todos os alunos, partindo de um objetivo proposto 

pela escola (FONSECA, 2001, p.2). 

 

Com a globalização e a realidade dos computadores, tablets e smartphones cada 

vez mais presentes na vida cotidiana dos professores e alunos, é necessário que essas 

ferramentas sejam inseridas nos processos de ensino e aprendizagem em Matemática, nas 

mais diversas etapas e modalidades da Educação Matemática. Diante dessa situação, é 

importante que estejamos atentos à formação adequada dos professores de Matemática 

para que possam conduzir a sua ação pedagógica docente com as ferramentas 

tecnológicas, pois a realidade educacional de hoje requer profissionais capacitados para 
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trabalhar com as tecnologias no ensino de Matemática, bem como ter domínio sobre os 

softwares educacionais disponíveis (MERCADO, 2008).  

As novas metodologias de ensino são requisitadas na sociedade moderna, 

visando assim, uma melhor adequação entre os métodos de ensino e as práticas 

pedagógicas adequadas para a aprendizagem de Matemática. Nesse contexto, o 

aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem de Matemática com a utilização 

das TICEM, bem como a formação continuada dos professores serão consideradas como 

embasamento deste trabalho, buscando, com isso, a adequação entre as ferramentas 

tecnológicas e as práticas pedagógicas para utilização no ensino de Matemática nas séries 

finais do Ensino Fundamental.  

Autores consagrados como, por exemplo, D’Ambrosio (1996) e Mercado (2008) 

apontam que o ensino da Matemática com a utilização das TICEM deve acompanhar o 

interesse dos educandos por essas ferramentas, facilitando, assim, o desenvolvimento de 

sua aprendizagem. Contudo, devemos estar atentos à formação dos professores que 

lecionam Matemática para atuarem nesse novo cenário. 

A utilização de softwares educacionais pode significar um rompimento da 

hegemonia do ensino tradicional de Matemática nas escolas, como processos mecânicos 

e sem sentido para os alunos. As tecnologias devem objetivar, dentre outras coisas, 

construir conceitos através de processos investigativos e significar soluções numéricas. 

A dinâmica da utilização de um software educativo pode motivar o estudante a pesquisar, 

experimentar e procurar novas soluções relacionadas a um problema.  

De acordo com Gladcheff (2001), a utilização de tecnologias nos processos de 

ensino e aprendizagem é um dos meios de desenvolver a autonomia dos alunos, pois sua 

utilização possibilita que os alunos pensem, reflitam e criem novas possibilidades de 

soluções de problemas, bem como instigam o professor a modificar a sua prática que, em 

muitos casos, são estáticas e sem mudanças ao longo da sua carreira profissional no 

magistério. 

Assim, os recursos oferecidos pelas ferramentas tecnológicas digitais auxiliam o 

professor na exploração de novas possibilidades de práticas pedagógicas nos processos 

de ensino e aprendizagem em Matemática, contribuindo para aperfeiçoar esse processo 

de forma que o aluno seja valorizado como sujeito do processo educativo.  

Mercado e Silva (2008) afirmam que, ao utilizar os inúmeros recursos das 

tecnologias da informática, os processos de ensino e aprendizagem ganham inovações 

capazes de modificar todo o processo bem como dinamismo e poder de comunicação 
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inusitado entre os envolvidos nesse processo. Assim, as dificuldades no processo de 

aprendizagem de Matemática podem ser minimizadas com o uso das novas ferramentas 

tecnológicas em sala de aula. Segundo Borba e Penteado (2012): 

 

A visão de pensamento aqui adotada inclui a formulação e resolução de 

problemas e o julgamento de valor de como se usa um dado 

conhecimento. Entendemos que não há apenas uma justaposição de 

técnica e seres humanos, como se a primeira apenas se juntasse aos 

últimos. Há uma interação entre humanos e não humanos de forma que 

aquilo que é um problema com uma determinada tecnologia passa a ser 

uma mera questão na presença de outra (BORBA e PENTEADO, 2012, 

p.49). 

 

1.3. Os processos de ensino e aprendizagem de Álgebra e Geometria nos anos finais 

do Ensino Fundamental 

 

O ensino de Álgebra na Educação Básica, por muitas vezes verificamos obstáculos 

no processo de aprendizagem, pois a Álgebra ensinada é apresentada de forma tradicional 

e rígida, talvez por seu caráter abstrato e generalizador, características que dificultam o 

processo de aprendizagem na Educação Básica. Dessa forma, Castro (2003) relata que: 

 

[...] o ensino da Álgebra vem apresentando tantos fracassos que passou 

a ser também um elemento de exclusão social, uma vez que os que não 

conseguem aprendê-la veem formar-se, diante de si, barreiras 

intransponíveis para a ascensão social. Além disso, o ensino da Álgebra 

pouco mudou nas últimas décadas, diferentemente dos outros ramos da 

Matemática (CASTRO, 2003, p.2). 

 

A Álgebra é considerada uma ponte para diversos outros conteúdos do currículo 

escolar da Educação Básica, conforme destacam os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN (2001) para o Ensino Fundamental. O ensino de Álgebra no nível fundamental torna-

se essencial, pois traz grandes contribuições para que o educando seja capaz de criar novas 

possibilidades na resolução de problemas, instigar processos investigativos e propiciar o 

desenvolvimento em outros conteúdos. 

A escola não deve apenas buscar desenvolver nos alunos as habilidades algébricas 

a partir de manipulações mecânicas e repetitivas dos dados expostos ou criando fórmulas 

que não contribuem para o desenvolvimento intelectual do aluno. A escola deve 

possibilitar situações que proporcionem noções de bases algébricas a partir de situações 

que possam possibilitar uma melhor aprendizagem da álgebra escolar no decorrer das 
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etapas do Ensino Fundamental, possibilitando ao aluno criar e resolver situações 

problemas encontradas no seu cotidiano. Segundo Fiorentini (2005): 

 

A álgebra escolar, desenvolvida através de processos mecânicos e 

regras para operar com as expressões algébricas e resolver equações, 

acaba não fazendo sentido para os alunos e, muitas vezes, nem para os 

professores, anulando-se, assim, o objetivo inicial de mostrar a força da 

álgebra nas aplicações da matemática escolar (FIORENTINI, 2005, 

p.13). 

 

O ensino de Álgebra, então, deve criar condições para que o aluno possa trabalhar 

com investigações, análises e interpretações de dados, possibilitando assim, criar 

condições para o desenvolvimento de um cidadão crítico e criativo. No mesmo sentido, 

os Parâmetros Curriculares Nacional – PCN (2001) sugerem que o ensino da álgebra 

escolar deva ser feito de maneira clara e objetiva, buscando criar possibilidades para que 

o educando possa construir seus conhecimentos algébricos em bases sólidas e 

compreensíveis, não apenas em caráter abstrato.  

As dificuldades apresentadas pelos alunos no processo de aprendizagem de 

Álgebra na Educação Básica, em muitos casos, podem ocorrer devido ao seu caráter 

abstrato e à manipulação com variáveis que surge como uma novidade para o aluno nesse 

nível de ensino. Segundo os PCN (1998): 

  

O professor deve ter clareza do papel da álgebra no currículo escolar; 

que reflitam sobre como a criança e o adolescente constroem o 

conhecimento matemático diante das várias representações algébricas. 

Os alunos devem, inicialmente, construir as noções de álgebra a partir 

de observações de regularidades, em tabelas e gráficos. Para garantir o 

desenvolvimento do pensamento algébrico, o documento oficial sugere 

que o aluno desenvolva atividades que inter-relacionem as diferentes 

concepções de álgebra (BRASIL, 1998, p.36) 

 

No mesmo sentido, Doerr (2004) relata que, em diversas pesquisas, são apontadas 

a ineficácia do processo de ensino da Álgebra, devido a procedimentos sem qualquer 

significado e propósito para os alunos, envolvendo várias variáveis que, para o nível de 

ensino fundamental, trata-se de uma novidade para eles. Para o pesquisador, a simbologia 

(variáveis) padronizada costuma assumir o papel principal no ensino da Álgebra nas 

escolas, fazendo com que o professor deixe de utilizar outros métodos capazes de 

modificar o processo de ensino. Dessa forma, o aluno fica condicionado a práticas 
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repetitivas e sem sentido, que não o levam a relacionar o conceitual com o processual. 

Nesse sentido, concordamos com Ayarza et al (2007), quando argumenta que:  

 

[...] os professores ensinam a álgebra nos anos iniciais seguindo uma 

tradição centrada na manipulação mecânica com símbolos. Tipicamente 

os alunos aprendem a operar expressões algébricas e resolver equações 

de primeiro grau, sem que estas tarefas tenham significação para eles 

ou estejam vinculadas a problemas de contexto real, ou relacionadas 

com processos de modelação ou sirvam de aproximação a formas de 

pensamento matemático de tipo indutivo, argumentativo, conjectural ou 

demonstrativo (AYARZA et al, 2007, p.82). 

 

Os autores relatam ainda que o ensino de Álgebra não deve ter caráter apenas 

mecânico e reprodutivo, sem clareza e sentido para os alunos, tornando-se um obstáculo 

no processo de aprendizagem. Segundo eles, o ensino de Álgebra deve propiciar novas 

descobertas e incentivar o processo investigativo, utilizando-se das diversas propriedades 

da Álgebra. 

Devemos ter consciência que o pensamento algébrico deve ser desenvolvido sem 

se prender ao formalismo conceitual ou linguagem que possam obstruir o processo de 

ensino de Álgebra. Os conceitos formais devem ser trabalhados com propósito de instigar 

o aluno a relacioná-los ao seu cotidiano, facilitando assim, a construção de conceitos mais 

acessíveis ao aluno. A linguagem deve também ser acessível, visto que, os alunos ainda 

estão em fase de conhecimento dos processos formais da linguagem e dos conceitos 

formalizados por estudiosos do assunto. A unificação dos conceitos formais com os 

processos de linguagem deve ser um dos objetivos a ser alcançado pela escola. Dentro 

dessa linha de pensamento, Fiorentini et al (2005) afirmam que: 

 

Não podemos deixar de reconhecer que o pensamento algébrico se 

potencializa à medida que, gradativamente, o estudante desenvolve uma 

linguagem mais apropriada para ele. Assim, se de um lado, a introdução 

precoce e sem suporte empírico a uma linguagem simbólica e abstrata 

pode funcionar como obstáculo ao desenvolvimento do pensamento 

algébrico, de outro, o menosprezo ou recusa ao modo simbólico e 

formal de pensar algebricamente, pode representar também um freio ao 

pleno desenvolvimento do pensamento algébrico (FIORENTINI et al, 

2005, p.6). 

 

Por outro lado, a Geometria é uma importante ferramenta capaz de proporcionar 

o desenvolvimento intelectual do aluno, bem como desenvolver novas técnicas para a 

resolução de problemas. A Geometria Plana possibilita conhecer as formas geométricas 
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que são encontradas nos mais diversos campos do conhecimento, tais como na escrita, 

nas artes, nas engenharias, na arquitetura, bem como no próprio corpo humano. 

O estudo de Geometria torna-se de grande importância devido ao seu caráter de 

proporcionar novos processos de raciocínio, bem como instigar novos métodos de 

investigação.  Atualmente, o ensino de Geometria Plana na Educação Básica, talvez não 

esteja recebendo a atenção necessária por parte dos professores que assim, desvalorizam 

seus processos de ensino e aprendizagem, o que pode trazer consequências graves ao 

desenvolvimento intelectual do aluno. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática: 

 

A Geometria Plana é uma disciplina importante para que os alunos 

consigam organizar o próprio pensamento a partir do mundo em que 

vivem, pois, a percepção dos objetos pertencentes ao mundo físico 

como, por exemplo, as obras de arte, as pinturas, os desenhos, a 

escultura e o artesanato, podem gerar conexões entre a Matemática e 

outras áreas do conhecimento (BRASIL, 1998, p. 62). 

 

A Geometria Plana torna-se um conteúdo de grande relevância no currículo da 

disciplina Matemática na Educação Básica, pois pode desenvolver novas habilidades 

capazes de melhorar o desenvolvimento intelectual do aluno, podendo ainda melhorar sua 

forma de interpretar situações problemas, compreender novas situações do seu cotidiano 

e compreender formas gráficas na sociedade em que está inserido. Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998): 

 

O estudo da Geometria é um campo fértil para trabalhar com situações-

problema e é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar 

naturalmente. O trabalho com noções geométricas contribui para a 

aprendizagem de números e medidas, pois estimula o aluno a observar, 

perceber semelhanças e diferenças, identificar regularidades etc. 

(BRASIL, 1998, p.51). 

 

O ensino de Geometria Plana no contexto da Educação Básica é frequentemente 

esquecido nos planejamentos dos professores das atividades curriculares. Autores 

consagrados ressaltam que o conteúdo de Geometria Plana é raramente trabalhado na 

Educação Básica e, quando por vezes ocorre, é normalmente colocado no final do 

planejamento anual, dificultando assim o processo de ensino. Diante de tal situação, 

Pirola (2000) ressalta que: 
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Esse contexto favorece o aparecimento das acentuadas dificuldades que 

os alunos possuem para resolver problemas envolvendo noções e 

conceitos geométricos, pois há uma forte resistência com relação ao 

ensino da Geometria, inclusive no Ensino Superior, no qual esse ensino 

também é pouco abordado (PIROLA, 2000, p.62). 

 

Também os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (2001) destacam essa 

problemática no ensino: 

 

[...] a Geometria tem tido pouco destaque nas aulas de Matemática na 

educação básica e, muitas vezes, confundem-se seu ensino com o das 

medidas. Em que pese seu abandono, ela desempenha um papel 

fundamental no currículo (BRASIL, 2001, p.122). 

 

Ainda nessa mesma direção, Penteado (1999) mostra que diferentes autores 

ressaltam a dificuldade dos alunos e dos professores em desenvolver conceitos de 

Geometria Plana. Devido a isso, muitas vezes, seu ensino é remetido ao final do 

planejamento e quase sempre não ocorre na Educação Básica, ficando assim o aluno, 

impossibilitado de desenvolver novas habilidades que a Geometria pode lhe proporcionar.  

Segundo Pirola (2000), as dificuldades encontradas pelos professores para o 

ensino da Geometria Plana podem estar relacionadas a diversos fatores, tais como o não 

acesso aos conceitos e estudos no decorrer da sua formação inicial, ou ao fato deles 

próprios não gostarem do conteúdo, enfrentando então dificuldades no seu processo de 

ensino. 

Diante de tal situação, faz-se necessário buscar formas e ferramentas capazes de 

mudar esta realidade presente na formação do professor. A utilização do software 

GeoGebra é uma possibilidade capaz de redirecionar o processo de ensino de Geometria 

Plana, pois ele oferece ferramentas capazes de construir e manipular figuras geométricas 

no próprio sistema. Fiorentini (2005) ressalta que é preciso oferecer novas condições e 

ferramentas para que os educandos realizem manipulações, explorações e investigações 

na aprendizagem de Geometria, visando a construção dos conceitos necessários para 

desenvolver as habilidades essenciais para melhorar o seu desempenho.  

Portanto, acreditamos que o software GeoGebra pode incentivar os alunos a 

buscarem novas possibilidades para sua aprendizagem, tanto no que se refere a certos 

conteúdos de Álgebra, como de Geometria Plana. 
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1.4. Apresentando nossa pesquisa 

 

A partir de nossas leituras e de nossa motivação pessoal e profissional, elaboramos 

a seguinte questão passível de investigação: 

 

Quais são as possíveis contribuições de atividades exploratórias de Álgebra e       

Geometria com a utilização do software GeoGebra para a formação continuada de 

Professores de Matemática do Ensino Fundamental? 

 

Tal questão de investigação se enquadrou na linha de pesquisa de Educação 

Matemática no Ensino Superior, desenvolvida no Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto – Linha de Pesquisa 1: Educação 

Matemática Superior, Informática Educacional e Modelagem Matemática. 

 

A partir de nossa questão de investigação, estabelecemos como objetivo geral de 

pesquisa: 

 

- Identificar as possíveis contribuições de atividades exploratórias com a utilização do 

software GeoGebra para a formação continuada de professores de Matemática do Ensino 

Fundamental. 

 

Como forma de alcançarmos tal objetivo, estabelecemos as seguintes tarefas de 

pesquisa: 

 

- Investigar a presença e formas de utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na formação inicial de professores de Matemática do Ensino Fundamental; 

 

 - Investigar a presença e formas de utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na prática pedagógica de professores de Matemática do Ensino 

Fundamental; 

 

- Elaborar um conjunto de atividades exploratórias, sob a forma de produto educacional, 

que possa contribuir para a prática docente de professores de Matemática do Ensino 

Fundamental. 
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- Elaborar um curso de formação continuada para professores de Matemática, a partir de 

atividades de exploração visual e numérica relacionadas a conceitos de Álgebra e 

Geometria trabalhados no Ensino Fundamental, com a utilização do software GeoGebra. 

 

A metodologia contemplou a realização de uma Pesquisa Teórico-bibliográfica 

analisando livros, artigos publicados em congressos e em revistas da área de Educação 

Matemática, teses e dissertações do banco de dados da CAPES, relacionados à Educação 

Matemática no Ensino Fundamental, com foco nas Tecnologias da Informação e 

Comunicação na Educação Matemática – TICEM.  

A metodologia também contemplou a realização de uma Pesquisa de Campo, no 

1º semestre letivo de 2017, com professores de Matemática a partir da realização de um 

minicurso de formação continuada que consistirá da elaboração, implementação e 

avaliação de atividades exploratórias relacionadas a conceitos de Álgebra e Geometria 

Plana trabalhados no Ensino Fundamental, com a utilização do software GeoGebra. 

 

1.5. Estrutura da Dissertação 

 

Após este Capítulo 1, no qual apresentamos e contextualizamos a problemática 

tratada em nosso trabalho, partimos para o Capítulo 2, no qual discutimos aspectos da 

formação inicial e continuada de professores de Matemática. 

Já no Capítulo 3, construímos nosso referencial teórico-bibliográfico, explorando 

a presença e formas de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação na 

formação inicial e na prática pedagógica de professores de Matemática do Ensino 

Fundamental.  

No Capítulo 4, apresentamos um delineamento de nossa pesquisa em seu contexto, 

bem como um detalhamento da metodologia e dos instrumentos de pesquisa. 

Já no Capítulo 5, descrevemos e analisamos os dados obtidos a partir dos 

instrumentos de pesquisa adotados. 

Nas Considerações Finais, buscamos apresentar um conjunto de respostas à 

questão de investigação que propulsionou essa pesquisa e algumas recomendações a 

professores de Matemática do Ensino Fundamental. 
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Capítulo 2  

 

UMA BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE  

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

Fui professor tradicional e rotineiro. […] mergulhado trinta anos, quase 

dissolvido, no obscurantismo didático-pedagógico de linhas duras do 

ensino verbalista, de adultização precoce, não foi fácil fazer a rotação 

de mudança. […] se não sou um bom elemento de transformação da 

escola, sinto que sou pelo menos um elemento de transição da corrente 

de educação renovada. As pernas tremem, a memória hesita e a 

criatividade fala por detrás de uma cortina, agarrada a bengalas. […]. 

Mas posso dizer que me libertei, da obediência e respeito daquilo que 

se chama ensinar, deixando para trás a pedagogia dura e o material 

sofisticado de padrão universal. 
    Fernando Lobo (1986) 

 

Neste capítulo, iniciaremos descrevendo a formação inicial do professor de 

Matemática, a importância da formação continuada, bem como a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática – TICEM nessa 

modalidade de formação. Concluiremos relatando os benefícios da utilização das TICEM 

nos processos de ensino. 

 

2.1.As transformações necessárias na formação inicial de professores de Matemática 

 

A sociedade moderna, denominada atualmente de sociedade do conhecimento, 

necessita de constantes transformações, sejam elas no campo político, econômico, social 

ou educacional e, diante de tal necessidade, devemos ter olhares atentos às grandes 

mudanças que essa sociedade vem sofrendo ao longo dos tempos. Especificamente, neste 

trabalho, o foco principal será o campo educacional e suas transformações ocorridas nas 

últimas décadas. Essa sociedade em constante mudança requer cada vez mais, 

profissionais da educação capacitados a compreender os processos de transformações 

ocorridos nos sistemas educacionais e, principalmente, nos processos de ensino, o que 

ocorre devido à evolução da tecnologia e da própria sociedade. 

Na atualidade, o setor educacional requer olhares atentos, seja na formação do 

aluno para atuar como cidadão na sociedade, seja na formação inicial do futuro professor 
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de Matemática. O foco específico deste tópico está direcionado para a formação inicial 

do professor que lecionará Matemática para a Educação Básica. 

Segundo Garcia (1995), a formação inicial aparece como um dos instrumentos 

mais potentes para democratizar o acesso das pessoas à cultura, à informação e ao 

trabalho, potencializando assim o desenvolvimento da sociedade na qual o indivíduo está 

inserido. A necessidade de capacitar profissionais que possam atuar de modo a atender as 

necessidades desta sociedade em transformação faz-se necessária diante do cenário em 

que vivemos hoje.  A evolução dessa sociedade nas últimas décadas exige que a formação 

do professor atenda às suas demandas, no que se refere à formação adequada do sujeito 

para atuar de forma transformadora e autônoma.  

A formação inicial necessária assume pressupostos teóricos e práticos capazes de 

atender as múltiplas questões exigidas no atual cenário educacional brasileiro, deixando 

o futuro professor de ser um mero executor de tarefas prontas e acabadas, conforme 

determina os manuais didáticos, e tornando-se num profissional capaz de atender e buscar 

novas possibilidades nos processos de ensino da Matemática (PERRENOUD, 2001). 

 Então, a formação inicial dos professores para lecionar Matemática não demanda 

apenas uma formação de caráter especifico e estritamente acadêmico, sendo necessária 

uma formação que possa atender às diversas demandas da sociedade, acompanhar sua 

evolução, bem como a formação do sujeito e suas múltiplas relações com o meio ao qual 

está inserido. 

Castro (2003) relata que o espaço de tempo destinado à preparação inicial do 

professor é de grande relevância, pois é nesse período que o futuro professor desenvolverá 

as habilidades necessárias para atuar com profissionalismo e autonomia. É nesse período 

que o futuro professor poderá perceber que suas contribuições, enquanto agente de 

transformação da sociedade, para as mudanças necessárias nos processos de ensino e 

aprendizagem da Matemática. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacional para a formação de professores 

(BRASIL, 2000) a formação inicial como preparação profissional tem papel crucial, 

podendo possibilitar aos futuros professores se apropriarem do desenvolvimento de 

competências e autonomia necessárias para atuar no novo cenário educacional, que 

predomina na sociedade atual. 

Nesse mesmo sentido Perrenoud (2002) cita que: 
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A formação de bons principiantes tem a ver, acima de tudo, com a 

formação de pessoas capazes de evoluir, de aprender de acordo com a 

experiência, refletindo sobre o que gostariam de fazer, sobre o que 

realmente fizeram e sobre os resultados de tudo isso. Sob esse ponto de 

vista, a formação inicial tem de preparar o futuro professor para refletir 

sobre sua prática e possibilitar autonomia (PERRENOUD,2002, p.17). 

 

Segundo Perrenoud (2002), faz-se necessária que a formação inicial dos futuros 

professores ofereça bases sólidas de conhecimentos, sejam esses específicos ou 

pedagógicos, que possam lhe possibilitar no exercício das suas atividades docentes, 

compreender a realidade do local em que irá atuar, bem como possibilitar-lhes refletir 

sobre a sua própria prática de ensino, logo, a formação inicial do professor deve 

possibilitar que o mesmo seja um profissional reflexivo e crítico sobre sua própria prática 

de ensino, conforme destacado por Freitas (2004): 

 

Um profissional reflexivo crítico envolvido em sua própria formação, 

um profissional que se envolve politicamente nos processos decisórios 

em diferentes contextos de sua atuação – da sala de aula, da escola, das 

associações, etc., que dialoga com diversas áreas do conhecimento e 

toma / usa o resultado disso como insumo para a sua atuação em sala e 

que, enfim, exercita e promove a cidadania a partir da própria atuação 

(FREITAS, 2004. p.124). 

 

Diante de tal situação, faz-se necessário que busquemos por mudanças adequando 

a formação inicial dos futuros professores à realidade na qual vivemos, buscando assim 

adequar teorias e práticas, possibilitando assim melhorar a qualidade dos processos de 

ensino, adequando-os também à realidade na qual a escola está inserida. 

Conforme prescrito nas Diretrizes Curriculares Nacional para a formação de 

professores da Educação Básica (BRASIL, 2000): 

 

É preciso enfrentar o desafio de fazer da formação de professores uma 

formação profissional de alto nível. Por formação profissional, entende-

se de que não seja uma formação genérica e nem apenas acadêmica, 

mas voltada para o atendimento das demandas de um exercício 

profissional específico, pois não basta a um profissional ter 

conhecimentos sobre seu trabalho. É fundamental que saiba mobilizar 

esses conhecimentos, transformando-os em ação (BRASIL, 2000, 

p.26). 

 

A formação inicial específica que o futuro docente recebe, atualmente, está 

dissociada da realidade educacional e da formação pedagógica adequada e necessária. As 

mesmas diretrizes citadas acima relatam ainda que é necessário que se estabeleçam novas 
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oportunidades para que os futuros professores possam direcionar suas habilidades para a 

sua prática e que sejam asseguradas ao futuro docente, habilidades capazes de modificar 

a realidade presente na comunidade onde atua. Para que tal situação possa ser 

desenvolvida, a formação inicial deve possibilitar aos futuros docentes oportunidades, 

criando instrumentos no decorrer da formação inicial para que os mesmos possam utilizá-

las para atender as demandas de transformações requisitadas pela sociedade. 

Segundo Souza (apud PEREZ, 1999), o professor deve ser formado inicialmente 

para ter o compromisso de intervir na realidade dos educandos, bem como ter autonomia 

intelectual para a escolha de metodologias e procedimentos didáticos adequados que 

possibilitem um melhor desenvolvimento no processo de ensino. O professor capacitado 

para atuar de forma autônoma no ambiente educacional deve buscar ferramentas capazes 

de modificar tanto o processo de ensino bem como o processo de aprendizagem, 

instigando assim novas possibilidades para o cenário em que está atuando. Nunes (2001) 

enfatiza que: 

 

De certa forma, o repensar a concepção da formação dos professores, 

que até a pouco tempo objetivava a capacitação destes, através da 

transmissão do conhecimento, a fim de que aprendessem a atuar 

eficazmente na sala de aula, vem sendo substituído pela abordagem de 

analisar a prática que este professor vem desenvolvendo, enfatizando a 

temática do saber docente e a busca de uma base de conhecimento para 

os professores, considerando os saberes da experiência (NUNES, 2001, 

p.38). 

 

Pimenta (1999) afirma que os cursos de formação inicial de professores 

necessitam desenvolver currículos capazes de propiciar aos futuros professores 

habilidades que não sejam tão distanciadas da realidade educacional encontrada nas 

escolas hoje. Nesse mesmo sentido, Imbernón (2001) relata que o processo de formação 

dos professores para atuar na Educação Básica tem sofrido várias transformações nas 

últimas décadas, priorizando-se apenas o caráter teórico dos conteúdos específicos, 

dando-se ênfase então aos conteúdos formais acadêmicos deixando, por vezes, de 

observar as práticas pedagógicas necessárias ao exercício da profissão, tornando-se o 

professor um mero executor de tarefas prontas e acabadas que estão prescritas nos 

manuais didáticos. 

Pimenta (1999) advoga ainda que conteúdos e atividades distanciados da realidade 

e da verdadeira prática social de educar, pouco contribuem para formar uma nova 
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identidade do profissional docente e que este necessita de práticas que possibilitem a 

atuação de forma autônoma e eficiente no âmbito da atuação profissional. 

Para Sacristán (1995), por sua vez, orienta-nos que: 

 

A competência docente não é tanto uma técnica composta por uma série 

de destrezas baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, 

nem uma simples descoberta pessoal. O professor não é um técnico, 

nem um improvisador, mas sim um profissional que pode utilizar o seu 

conhecimento e a sua experiência para se desenvolver em contextos 

práticos preexistentes (SACRISTAN, 1995, p.74). 

 

Flores (2006) pontua que tornar-se professor constitui um processo complexo e 

multidimensional que implica aprender a ensinar conhecimentos específicos, aplicar 

metodologias e práticas pedagógicas adequadas, bem como a socialização profissional 

nos interiores das diversas redes de ensino. 

De acordo com instrumentos da literatura especializada, o início da docência 

representa uma etapa de suma importância no processo de formação do professor, pois é 

nesse período que o futuro professor encontrará tensões, conflitos e divergências da 

aprendizagem ocorrida nos meios acadêmicos com o ensino a ser ministrado nas escolas 

pertencentes aos diversos sistemas de ensino. O futuro profissional também deve estar 

preparado para o constante aprendizado, seja em cursos de especialização ou em formação 

continuada, pois tais práticas podem contribuir de maneira eficiente para a construção da 

sua identidade como professor e, por sua vez, a estruturação da sua prática profissional. 

A reestruturação torna-se palavra chave em todo a sua vida profissional. 

 Atualmente, vivenciamos um cenário complexo das relações da escola e a 

sociedade. O docente iniciante vivencia a complexidade e as várias imprevisibilidades da 

realidade das salas de aula e percebe a distância entre a formação inicial recebida e a 

realidade atual das escolas onde começa a atuar. Os novos docentes devem estar 

preparados para atuar em ambientes que estão em constantes transformações, buscando 

assim adaptar-se às mais diversas realidades encontradas na sua trajetória profissional. 

Comungando dessa ideia, Lima (2007) relata que, quando o futuro docente obtiver o 

certificado legal para o exercício da docência, é esperado que a formação inicial tenha 

possibilitado habilidades, atitudes, valores e conhecimentos que lhe possibilite construir 

permanentemente seus saberes, sua docência e sua identidade profissional coerente com 

suas práticas. Na mesma direção, Borba (2002) considera que a formação inicial do futuro 

professor deve possibilitar ao futuro trabalhador da educação, capacidade para otimizar 



32 

 

os diferentes espaços onde se produz o conhecimento, ser mediador do processo de 

ensino, organizador dos diferentes espaços educativos e trabalhar em prol do crescimento 

do aluno como cidadão, além de estar atento às transformações sociais. 

Segundo nos relata Perez (1999), o professor, para se desenvolver e atuar no atual 

modelo de ensino, deve primeiramente ter consciência de que é ele o principal construtor 

desse ambiente de ensino e o aluno é um ser único com características próprias, que deve 

ser estimulado durante todo o processo de aprendizagem, buscando assim o 

desenvolvimento como cidadão e nos conteúdos a serem aprendidos. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da 

Educação Básica (BRASIL, 2000): 

 

Melhorar a formação docente implica instaurar e fortalecer processos 

de mudança no interior das instituições formadoras, respondendo aos 

entraves e aos desafios apontados. Para isso, não bastam mudanças 

superficiais. Faz-se necessária uma revisão profunda dos diferentes 

aspectos que interferem na formação inicial de professores, tais como: 

a organização institucional, a definição e estruturação dos conteúdos 

para que respondam às necessidades da atuação do professor, os 

processos formativos que envolvem aprendizagem e desenvolvimento 

das competências do professor, a vinculação entre as escolas de 

formação inicial e os sistemas de ensino (BRASIL, 2000, p.12). 

 

Em relação à habilitação legal exigida para atuar como docente, em cumprimento 

à legislação vigente, tais como a LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei 9394/96 e Parecer 28/2001 do Conselho Nacional de Educação explicitam 

que é necessário que o professor, para atuar como docente na Educação Básica, tenha 

curso de licenciatura concluído em instituições legalmente reconhecidas e credenciadas 

pelo órgão regulador. Segundo a LDBEN (1996): 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 

nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996, p.12). 

 

Nesse mesmo sentido, o Parecer 28/2001 do Conselho Nacional de Educação – 

CNE esclarece que: 
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A licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, 

permissão ou concessão dada por uma autoridade pública competente 

para o exercício de uma atividade profissional, em conformidade com 

a legislação. A rigor, no âmbito do ensino público, esta licença só se 

completa após o resultado bem-sucedido do estágio probatório exigido 

por lei (BRASIL, 2000, p.16). 

 

Diante das legislações e instruções legais vigentes, faz-se necessário que as 

instituições formadoras de professores possibilitem ao futuro professor, formação 

coerente e adequada à realidade das escolas inseridas na sociedade atual, bem como a 

utilização de ferramentas adequadas para que o processo de ensino seja eficiente e que 

possa instigar o aluno a compreender e participar de todo o processo. 

Nessa perspectiva, a formação do professor deve assumir um processo onde o 

futuro professor aprenda a desenvolver habilidades inerentes a sua prática de ensino, seja 

ela de carácter cientifico, pedagógico e tecnológico. A formação do professor não deve 

ser vista só como uma habilitação profissional, mas sim como ações que possam 

possibilitar a uma constante retomada de conhecimentos específicos e pedagógicos 

inerentes à sua profissão, sempre que necessário. Segundo Gatti (2009): 

 

A formação inicial é fragmentada, reduzida, encontrada nos currículos 

das licenciaturas é insuficiente para o futuro professor vir a planejar, 

ministrar, avaliar ou orientar atividades de ensino na educação básica, 

lidando inadequadamente com os aspectos de desenvolvimento humano 

de crianças, adolescentes e jovens, oriundos de contextos diferenciados, 

com interesses e motivações heterogêneos, comportamentos e hábitos 

diversos (GATTI, 2009, p.12). 

 

Segundo a Resolução do Conselho Nacional de Educação 01/2002 – CNE/CP, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, curso de Licenciatura, de graduação plena, é necessário que os 

cursos de licenciatura busquem integrar conhecimentos específicos e científicos com 

conhecimentos pedagógicos e tecnológicos adequados a possibilitar ao futuro professor, 

competências tais como: 

 

- Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem 

e para o desenvolvimento dos alunos, utilizando o conhecimento das áreas ou disciplinas 

a serem ensinadas, das temáticas sociais transversais ao currículo escolar, dos conteúdos 

sociais considerados relevantes para a aprendizagem escolar, bem como as 

especificidades didáticas envolvidas; 
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- Utilizar modos diferentes e flexíveis de organização do tempo, do espaço e de 

agrupamento dos alunos, para favorecer e enriquecer seu processo de desenvolvimento e 

aprendizagem; 

 

- Manejar diferentes estratégias de comunicação dos conteúdos, elegendo as mais 

adequadas, considerando a diversidade dos alunos, os objetivos das atividades propostas 

e as características dos próprios conteúdos; 

 

- Identificar, analisar e produzir materiais e recursos para utilização didática, 

diversificando as possíveis atividades e potencializando seu uso em diferentes situações; 

 

- Gerir a classe, a organização do trabalho, estabelecendo uma relação de autoridade e 

confiança com o aluno; 

 

- Intervir nas situações educativas, com sensibilidade, acolhimento e afirmação 

responsável de sua autoridade e confiança dos alunos; 

 

- Utilizar estratégias diversificadas de avaliação de aprendizagem e, a partir de seus 

resultados, formular propostas pedagógicas de intervenção, considerando o 

desenvolvimento de diferentes capacidades dos alunos. 

 

 O mesmo instrumento legal menciona ainda que o futuro professor, em relação ao 

domínio dos conhecimentos específicos, deverá ter as seguintes competências e 

habilidades: 

 

- Ter capacidade de elaborar proposta de ensino-aprendizagem; 

 

- Analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; 

 

- Analisar criticamente propostas curriculares; 

 

- Desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a 

flexibilidade do pensamento; 
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- Perceber a prática docente como um processo dinâmico, carregado de incertezas e 

conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos são gerados e 

modificados continuamente, assim como contribuir para a realização de projetos coletivos 

dentro da escola básica. 

 

Por sua vez, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, 

Bacharelado e Licenciatura – CNE/CES 1.302/2001, afirma: 

 

É destacado que o educador matemático deve ser capaz de tomar 

decisões, refletir sobre sua prática e ser criativo na ação pedagógica, 

reconhecendo a realidade em que se insere. Mais do que isto, ele deve 

avançar para uma visão de que a ação prática é geradora de 

conhecimentos. É recomendado na prescrição legal que desde o início 

do curso, o licenciando deve adquirir familiaridade com o uso das 

ferramentas tecnológicas como instrumento de trabalho, incentivando 

sua utilização para o ensino de matemática, em especial para a 

formulação e solução de problemas (BRASIL, 2001, p. 26).  

 

 Além de todas as questões expostas acima, é necessário que a formação inicial do 

professor possa possibilitar sua vivência em ambientes escolares, antes mesmo da sua 

formação, utilizando-se dos estágios obrigatórios, tal como prescrito na Lei 11.788 de 25 

de setembro de 2008. Tal procedimento viabilizará experiências de suma importância 

para o processo de formação do futuro professor e possibilitar que ele possa conhecer a 

realidade educacional nos interiores das escolas dos diversos sistemas de ensino. Tal 

instrumento atualmente é precariamente utilizado, visando apenas cumprir uma carga 

horária pré-determinada nas grades curriculares dos cursos de licenciatura, nem sempre 

propiciando ao futuro professor, conhecimentos práticos e necessários ao exercício de sua 

função. 

 Os instrumentos legais utilizados neste trabalho citam o estágio supervisionado, 

que é uma forma de integrar o saber acadêmico com o saber escolar e oportunizar uma 

aproximação do aluno com sua realidade profissional, como parte do processo de 

formação do futuro professor. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores da Educação Básica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, 

Bacharelado e Licenciatura, a obrigatoriedade do estágio supervisionado é um dos 

requisitos para que o futuro professor possa obter o título de licenciado.  
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Segundo a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio 

obrigatório de estudantes: 

 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo 

de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições 

de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos (BRASIL, 

2008, p.2). 

 

As Diretrizes Curriculares citam ainda que as práticas de ensino devem respeitar 

o Art. 65 da LDBEN: 

 

A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática 

de ensino de, no mínimo, trezentas horas. Logo, um mínimo de 300 

horas de prática de ensino é um componente obrigatório na duração 

do tempo necessário para a integralização das atividades acadêmicas 

próprias da formação docente (BRASIL, 2001, p.6). 

 

Tais diretrizes ainda relatam que a prática não é uma cópia da teoria e nem esta 

é um reflexo daquela: 

 

A prática é o próprio modo como as coisas vão sendo feitas, cujo 

conteúdo é atravessado por uma teoria. Assim, a realidade é um 

movimento constituído pela prática e pela teoria como momentos de um 

dever mais amplo, consistindo a prática no momento pelo qual se busca 

fazer algo, produzir alguma coisa e que a teoria procura conceituar, 

significar e com isto administrar o campo e o sentido desta atuação 

(BRASIL, 2001, p.14). 

 

Diante do exposto, percebemos que o estágio supervisionado visa concatenar a 

teoria e a prática de ensino, e deverá ter os seguintes objetivos:  

 

- Integrar a teoria e prática em situações reais ou o mais próximo possível do real, 

possibilitando a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso; 

 

- Propiciar ao aluno uma avaliação do trabalho acadêmico desenvolvido no transcorrer 

do curso; 
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- Adequar a formação do aluno para um domínio do conteúdo de Matemática ensinada 

nos Ensinos Fundamental e Médio; 

 

- Oportunizar a demonstração de atitudes críticas no domínio do conteúdo matemático e 

na metodologia de ensino; 

 

- Desenvolver atitudes e habilidade de ensino; 

 

- Oferecer ao futuro licenciando um conhecimento real em situação de trabalho, isto é, 

em unidades escolares de ensino; 

 

- Dar ao licenciando a oportunidade de acompanhar vários aspectos da vida escolar que 

acontecem ao longo do ano. 

 

No mesmo sentido dos dispositivos legais, Contreras (2002) cita que, além dos 

pré-requisitos para a aquisição da habilitação legal necessária, o professor deve apresentar 

as seguintes características, denominadas por ele de profissionalidade, todas adquiridas 

ao longo da formação inicial:  

 

- Obrigação moral – tendo como componentes a preocupação com o 

bem-estar dos alunos e com a ética, perpassando as relações de 

afetividade e motivação. 

- Compromisso com a comunidade – estabelecendo, inicialmente, com 

os professores e, a seguir, com a sociedade como um todo, intervenção 

nos problemas sociais e políticos, e compreendendo a escola como um 

local de preparação para a vida futura, como agente regulador da 

sociedade (liberdade, igualdade, justiça); 

- Competência profissional – transcende o domínio de habilidades e 

técnicas e emerge a partir da interação entre a obrigação moral e o 

compromisso com a comunidade (CONTRERAS, 2002, p.73). 

 

Nesse sentido, há urgência em repensarmos os atuais modelos de formação 

inicial de professores para atuarem na Educação Básica. Há a necessidade de 

vislumbrarmos mudanças que possam possibilitar novas perspectivas no cenário atual 

referente à formação inicial do professor, capacitando-o para atuar não apenas como 

técnico, mas sim como um interventor da realidade em que irá atuar, possibilitando assim 

mudanças na realidade escolar e nos processos de ensino até então existentes. 
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Nesse contexto atual, as instituições formadoras de professores deverão repensar 

e (re)formular novas possibilidades para a formação inicial do professor para atuar na 

Educação Básica, possibilitando a eles, além de conhecimentos técnicos, científicos, 

pedagógicos e tecnológicos competências que possibilitem criar e recriar a sua identidade 

profissional, para que possam atuar na sociedade de forma a fazer parte das 

transformações no contexto escolar e na utilização de novos procedimentos didáticos 

inovadores, atendendo assim, às necessidades da sociedade. 

 

2.2. A importância da formação continuada de professores de Matemática 

 

A formação continuada é compreendida como o conjunto de atividades 

desenvolvidas relacionadas à área de atuação dos professores, após a conclusão da 

formação inicial, visando melhorar o desempenho profissional, estando o professor em 

exercício, segundo nos relata Garcia (1995). Tal formação tem como objetivo aprimorar 

os conhecimentos adquiridos na formação inicial e ao longo da sua trajetória profissional. 

Garcia (1995) ainda destaca que a formação continuada tem como um de seus objetivos, 

preparar os profissionais para a realização de suas atuais tarefas ou outras novas que 

provirão das suas atividades profissionais.  

A formação continuada dos professores é também referenciada como a formação 

permanente, conforme citado por autores tais como Imbérnom (2009), Freire (1999) e 

Sette (2005). Segundo Freire (1999), a formação permanente dos professores funda-se na 

reflexão sobre a sua própria prática pedagógica usada no exercício da profissão. O mesmo 

autor relata ainda que a formação continuada está interarticulada com a formação inicial 

dos professores. No mesmo sentido Araújo e Silva (2009) afirmam que: 

 

A formação inicial e continuada é concebida de forma interarticulada, 

em que a primeira corresponde ao período de aprendizado nas 

instituições formadoras e a segunda diz respeito à formação dos 

professores que estejam no exercício da profissão, mediante ações 

dentro e fora das escolas (ARAÚJO & SILVA, 2009, p.328). 

 

A necessidade de constante transformação do conhecimento e a busca de novas 

práticas profissionais torna-se essencial na sociedade moderna em que vivemos, a qual 

está em constante mudança, buscando a cada dia, pessoas mais capacitadas e qualificadas 

para atuarem de forma autônoma e capaz de proporcionar transformações no meio em 

que atua. Segundo Behrens (1996): 
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O professor, nesta busca de formação continuada, deve ser caracterizado por 

um novo papel que contemple os seguintes desafios: uma ruptura com o 

individualismo pedagógico, ou seja, em que o trabalho e a reflexão em equipe 

se tornam necessários, uma análise científica da prática, permitindo 

desenvolver, com uma formação de nível elevado, um estatuto profissional, 

um profissionalismo aberto, isto é, em que o ato de ensino é precedido de uma 

pesquisa de informações e de um diálogo entre os parceiros interessados 

(BEHRENS,1996, p.134). 

 

Percebe-se então que a formação continuada dos professores no campo de sua 

atuação profissional tem como um de seus objetivos, propor discussões teóricas e práticas 

que levem os profissionais a atualização em termos de novas metodologias e novos 

processos de ensino, bem como buscar novas práticas pedagógicas que possam contribuir 

para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.  

De acordo com Nóvoa (1992), o processo de desenvolvimento profissional dos 

indivíduos não deverá estar pautado apenas em teorias, mas sim em práticas que 

possibilitem transformações, fazendo-se então necessário que o professor relacione 

práticas e teorias que possibilitem melhorar seu desenvolvimento profissional. Zeichner 

(1993) salienta que a formação continuada de professores deve prepará-los para que sejam 

profissionais que possam refletir sobre sua própria prática e possam desempenhar papel 

ativo nos processos de ensino em suas práticas pedagógicas, modificando assim sua 

prática e metodologia corrente. 

A formação continuada dos professores está relacionada ao processo de melhoria 

das práticas pedagógicas e metodológicas nos processos de ensino desenvolvidos pelos 

professores em sua prática da docência, visando assim, melhoria nos processos de ensino 

e aprendizagem. A formação continuada relaciona-se também com a aprendizagem 

constante do profissional no sentido de provocar inovações na construção de novos 

conhecimentos e novas práticas capazes de modificar as já existentes. Segundo Libâneo 

(2004): 

 

O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação 

inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos 

teóricos e práticos destinados à formação profissional, completados por 

estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação 

inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e prático no 

próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral 

mais ampla, para além do exercício profissional (LIBÂNEO,2004, 

p.23). 
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Na mesma direção, Sacristán (1998) salienta que a formação de educadores deve 

ser constituída com a intenção principal de buscar novas possibilidades no 

desenvolvimento profissional e melhorar os atuais existentes. Almeida (2009) relata que 

os desafios apontados atualmente, tais como as inovações e a necessidade de melhor 

preparar os profissionais tornando-os flexíveis, dinâmicos, críticos com disponibilidade 

para trabalhar em equipe e autonomia para buscar informações e resolver problemas, 

tornam-se imprescindíveis para atender às demandas apresentadas pela sociedade 

moderna, visando assim construir profissionais com múltiplas facetas, capazes de criar e 

recriar processos de ensino, bem como modificá-los quando necessário. Para atender tais 

demandas, a formação continuada é uma ferramenta que poderá contribuir nesse 

processo. 

Segundo Pacheco e Flores (1999), a formação continuada de professores, 

também chamada de formação em serviço, apresenta como um dos objetivos o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos, sejam eles específicos ou didáticos, isto é, da 

compreensão de seus saberes e das mudanças de suas práticas com intenção de melhorar 

a qualidade do ensino, atendendo assim a novas demandas requisitadas, mas com a 

finalidade principal de mudar e melhorar os processos de ensino. 

Por sua vez, Libâneo (2004) relata que, no mundo do conhecimento, torna-se 

quase impossível resolver da mesma forma e com os mesmos instrumentos, os novos 

problemas surgidos ao longo do tempo, que são criados e recriados pelos seres humanos, 

na sua relação com seus pares e a natureza. Diante de tal afirmação, a formação 

continuada requer a busca de novos instrumentos e metodologias capazes de intervir no 

meio em que o profissional atua, buscando assim novas ferramentas e procedimentos que 

possam ser utilizados com a finalidade de melhorar as suas práticas pedagógicas no meio 

em que atua. 

Além das citações dos autores consagrados utilizados neste trabalho, podemos 

citar também instrumentos legais orientadores que norteiam a formação continuada dos 

profissionais da educação, tais como a Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDBEN (BRASIL, 1996), que estabelece em seu Art. 63 e seguintes: 

 

III. Programas de educação continuada para os profissionais de 

educação dos diversos níveis. 

Art. 67 - Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público. [...] 
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II. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim; 

V. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho (BRASIL, 1996, p.16). 

 

Outros instrumentos legais existentes expressam uma preocupação com a 

valorização e a formação do professor, como, por exemplo, o Art. 201, Parágrafo V da 

Constituição Federal de 1988 e o Art. 3, Parágrafo VII da LDBEN de 1996. Esses artigos 

mostram também que a formação continuada do profissional da educação é prevista para 

possibilitar que os professores sejam capacitados de forma a atender à demanda da 

sociedade moderna, perante aos novos requisitos nos processos de ensino, tais como 

centralidade no aluno, ferramentas adequadas aos processos de ensino e aprendizagem, 

relevância do contexto social dos educandos e a utilização de ferramentas tecnológicas 

capazes de melhorar o processo de ensino.  

Nessa direção, a formação continuada dos professores passa a ser um 

instrumento que pode transformar a prática pedagógica, pois é por meio de estudos, de 

pesquisas, de reflexões, de trocas de experiências que é possível obter mudanças e, em 

consequência, uma melhoria nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores 

atuantes nas salas de aula. 

Diante disso, percebe-se que a partir da formação continuada, a prática 

pedagógica envolve um movimento dinâmico entre o fazer, o pensar, o agir e a prática de 

ensino dos professores em exercício (NÓVOA, 1992). 

Segundo Nóvoa (1992), na formação continuada dos professores, torna-se 

essencial também considerar o contexto no qual o professor está atuando, a realidade da 

instituição em que trabalha e o desenvolvimento de atitudes investigativas e reflexivas 

sobre a própria prática pedagógica no processo de ensino. Desse modo, a formação 

continuada torna-se uma ferramenta capaz de mudar as perspectivas no processo de 

ensino, instigando o professor a obter maior sucesso em suas práticas pedagógicas, 

visando assim um melhor desempenho nos processos de ensino e aprendizagem. 

Contudo, a formação continuada não pode ser entendida como a solução dos 

problemas educacionais ou uma receita pronta e acabada para as práticas de ensino, mas 

como uma oportunidade para a construção de ações coletivas em busca de mudanças no 

processo de ensino e no desenvolvimento profissional. Segundo Poloni (2015): 
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Entendemos que o professor, por meio de cursos de formação 

continuada, deve reconstruir suas práticas a fim de melhorar a qualidade 

do ensino oferecido. Em outras palavras, o que se espera do professor é 

que ele esteja aberto a novas práticas e que seja capaz de harmonizar o 

conteúdo que ensina com metodologias inovadoras, refletindo, 

permanentemente, a respeito dos resultados obtidos (Poloni, 2015, 

p.142). 

        

Diante de tudo isso, a formação continuada precisa ser compreendida como uma 

possibilidade de reestruturar a prática pedagógica dos professores juntamente com os seus 

pares, no exercício da profissão e, assim, possibilitar novas práticas capazes de modificar 

os processos de ensino e aprendizagem. 

 

2.3. As TICEM na formação de professores de Matemática 

 

 Moreira (1997) afirma que existe a necessidade urgente de transformar a escola 

em um espaço de “aprender a aprender”, sendo esse um dos grandes desafios imposto às 

escolas e aos profissionais nela atuantes, pois segundo o autor, faz-se necessário 

transformar para aprender e essa transformação requer mudanças profundas nas práticas 

dos professores, principalmente no quesito metodologias, pois grande parte dos 

profissionais atuantes utilizam apenas livros didáticos ou manuais como suporte 

pedagógico nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática.  

Tradicionalmente, a escola prima por um ensino da Matemática de forma 

desconexa, descontextualizada e sem muita importância ou significado para o aluno, 

utilizando-se de fórmulas, teoremas e demonstrações que não são facilmente aceitos ou 

utilizados por eles (VALENTE, 2003).  

Atualmente, para que o ensino da Matemática não seja uma receita pronta e 

acabada, conforme prescrito nos manuais, existem diversos recursos interessantes para 

colaborar no processo de mudança da prática de ensino da Matemática, mas, por muitas 

vezes, os professores limitam-se àquelas ferramentas tradicionais que não contribuem 

necessariamente para a aprendizagem e motivação dos alunos. 

Tomaz (2011) relata que essa Matemática complexa ensinada nas escolas, 

baseadas apenas em fórmulas e teoremas, não mais satisfaz o aluno da atualidade, que 

busca além do conhecimento cientifico, uma funcionalidade da Matemática no seu 

cotidiano social. D’Ambrosio (2003) relata que: 
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É preciso substituir os processos de ensino que priorizam a exposição, 

que levam a um receber passivo do conteúdo, através de processos que 

não estimulem os alunos à participação. É preciso que eles deixem de 

ver a Matemática como um produto acabado, cuja transmissão de 

conteúdo é vista como um conjunto estático de conhecimentos e 

técnicas (D’AMBRÓSIO, 2003, p.65). 

 

Percebemos ainda que existe um predomínio das metodologias ultrapassadas que 

não instigam a criatividade e que não oferecem instrumentos adequados para o aluno 

construir o seu próprio conhecimento de forma criativa e significativa. Moram (2009) 

caracteriza tal prática como “tradicional, repetitiva e acrítica”.  

Diante disso, necessitamos repensar os modelos pedagógicos atuais e a formação 

dos profissionais que irão atuar no contexto escolar bem como (re)pensar em novos 

métodos que possam possibilitar aos alunos a participação ativa no processo de 

aprendizagem da Matemática, a reorganização de suas estruturas cognitivas, com o 

objetivo de construir conceitos que possam ser compreendidos e integrados à realidade 

social em que vivem.  

Nessa abordagem, os alunos passam a ser o centro do processo de ensino, 

tornando-se construtores do seu conhecimento matemático e possibilitando (re)criar 

novas expectativas para novos conhecimentos, bem como compreender os processos 

empregados e o seu desenvolvimento por completo. 

Diante de tal situação, devemos instigar e preparar os professores a pensarem 

nas tecnologias disponíveis como ferramentas didáticas e aliadas ao processo de ensino 

da Matemática, buscando assim, novas alternativas que resultem em aprendizagem. 

Mercado e Silva (2008) afirmam que, ao utilizar os inúmeros recursos das 

tecnologias, os processos de ensino e aprendizagem ganham inovações capazes de 

modificar todo o processo, criando dinamismo inusitado entre os envolvidos. Assim, as 

dificuldades no processo de aprendizagem da Matemática podem ser minimizadas com o 

uso das novas ferramentas tecnológicas em sala de aula pelos professores que lecionam 

Matemática na Educação Básica. Segundo Borba e Penteado (2012): 

 

A visão de pensamento aqui adotada inclui a formulação e resolução de 

problemas e o julgamento de valor de como se usa um dado 

conhecimento. Entendemos que não há apenas uma justaposição de 

técnica e seres humanos, como se a primeira apenas se juntasse aos 

últimos. Há uma interação entre humanos e não humanos de forma que 

aquilo que é um problema com uma determinada tecnologia passa a ser 

uma mera questão na presença de outra (BORBA & PENTEADO, 

2012, p.49). 
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Nesse mesmo sentido, Gladcheff (2001) aponta que a utilização de tecnologias 

nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática é um dos meios de desenvolver 

a autonomia dos alunos, pois sua utilização possibilita que eles pensem, reflitam e criem 

novas possibilidades de soluções de problemas, bem como instigam o professor a 

modificar as suas práticas que, em muitos casos, são estáticas e sem mudanças ao longo 

da sua carreira profissional no magistério. 

Contudo, para o sucesso dos alunos na aprendizagem da Matemática, faz-se 

necessário que os profissionais estejam preparados para atuar nesse novo modelo e eles 

façam uso de ferramentas adequadas, tais como o computador conectado à rede mundial 

(WEB) e softwares educativos. Segundo nos relata Souza (2000): 

 

Em termos da presença do computador (novas tecnologias) no processo 

de ensino-aprendizagem, verifica-se que o problema da separação entre 

conhecimento, processo pedagógico e professor não é determinado pela 

utilização desses recursos, mas sim pelo modo em que o processo de 

ensino-aprendizagem é concebido e desenvolvido. Quando se sabe o 

que fazer com as novas tecnologias e quando se sabe o que se pretende 

com o processo de ensinar e aprender, é possível tornar o computador 

um “instrumento” que facilita o trabalho pedagógico. (SOUZA, 2000, 

p. 203) 
 

Nesse contexto, a utilização dos computadores fazendo uso de softwares 

educativos, como, por exemplo, o GeoGebra, torna-se uma ferramenta poderosa capaz de 

instigar e colaborar nesse processo de transformação, além de criar novas possibilidades 

para o professor preparar melhor a sua prática pedagógica. Moreira (1997) destaca que os 

softwares educativos podem criar novas situações, possibilitando aos alunos 

desenvolverem novas habilidades, além instigar o espirito investigativo. 

Assim, diante da construção desse novo modelo de processos de ensino e 

aprendizagem da Matemática, torna-se essencial (re)pensar a formação continuada dos 

professores que ensinam Matemática e que atuarão como mediadores desse processo de 

ensino, utilizando-se das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação 

Matemática – TICEM. De acordo com Chiapinni (2005):  

 

A formação do professor é fator imprescindível para que a escola 

consiga melhorar a capacidade do cidadão comunicante, uma vez que o 

professor pode adotar em sua prática cotidiana uma postura que 

subsidia e estimula o aluno a refletir o que significa comunicar-se e 

aprender em nossa sociedade, como também aprender a manipular 

tecnicamente as linguagens e a tecnologia (CHIAPINNI, 2005, p.278). 
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Valente (2003) também destaca que, dentre as muitas necessidades, há a de 

capacitar o professor para que ele, no desenvolvimento da sua prática pedagógica, utilize 

as ferramentas adequadas no processo de ensino da Matemática, objetivando assim 

condições favoráveis ao processo de aprendizagem, de modo que o professor possa atuar 

de forma a instigar o aluno a construir seus conhecimentos de forma autônoma e ativa. 

Segundo Valente (2003), é importante ressaltar ainda que: 

 

A formação do professor, portanto, envolve muito mais que provê-lo 

com conhecimento técnico e científico. Ela deve criar condições para 

que ele possa construir conhecimento sobre os diversos aspectos, 

compreender as perspectivas educacionais subjacentes às diferentes 

aplicações das ferramentas tecnológicas disponíveis (VALENTE, 2003, 

p.89). 

 

Então, faz-se necessário que busquemos alinhar à formação adequada dos 

professores atuantes no ensino de Matemática, seja ela inicial ou continuada, as 

tecnologias disponíveis, contextualizando-a com a sociedade na qual os alunos estão 

inseridos, atendendo às demandas da sociedade moderna, que requer sujeitos capacitados 

e participativos na construção de uma nova realidade social. 

Segundo Seymour (1994), a utilização das tecnologias por si só, não melhora o 

processo de ensino, apenas por estar ali presente na sala de aula. A informatização da 

escola só será eficiente e com bons resultados se for conduzida por professores preparados 

e que saibam quais objetivos pretendem alcançar. O pesquisador ainda relata que: 

 

Um dos objetivos do uso do computador no ensino é o de ser um agente 

de transformação da educação, e o professor deve descobrir o lugar 

didático desta tecnologia; para tanto, o professor precisa ser capacitado 

para assumir o papel de facilitador da construção do conhecimento pelo 

aluno e não mais um transmissor de informações. Para que isso ocorra, 

o professor deve procurar se capacitar tanto no aspecto computacional, 

no que diz respeito ao domínio do computador e dos demais 

diferentes softwares educacionais, quanto no aspecto de fazer 

interações do computador com os conteúdos a serem trabalhados e nas 

atividades que envolvem a disciplina (SEYMOUR, 1994, p.36). 

 

Diante dessas e de tantas outras questões, na formação continuada dos 

professores que ensinam Matemática deve ser priorizada a utilização das TICEM, que 

podem ampliar as possibilidades de ensino e, assim, possibilitar mudanças marcantes nas 

práticas pedagógicas. Dessa maneira, Valente (2011) destaca que: 

 

http://www.din.uem.br/ia/a_correl/iaedu/ambientes.htm
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O uso das ferramentas tecnológicas disponíveis pode contribuir e 

incrementar os processos de ensino e de aprendizagem, tanto para os 

educandos quanto para os professores, facilitar a comunicação entre 

professores e estudantes, tornar as aulas interativas/investigativas, gerar 

nos educandos uma motivação ao experimentar algo novo, algo além 

de ouvir e de escrever formulas que para os alunos não apresentam 

significado algum (VALENTE, 2011, p.18). 

 

Assim, os recursos oferecidos pelas ferramentas tecnológicas digitais auxiliam o 

professor na exploração de novas possibilidades das práticas pedagógicas nos processos 

de ensino e aprendizagem da Matemática, contribuindo para aperfeiçoar o processo de 

forma que o aluno seja valorizado como sujeito no processo educativo e participante da 

construção de novos conhecimentos. 

Para que isso aconteça, é imprescindível que os professores sejam capacitados 

para utilizarem as novas tecnologias disponíveis, visando assim melhoria na prática 

pedagógica nos processos de ensino (MERCADO, 2008). Nessa mesma perspectiva, 

Valente (1999) salienta que o processo de formação deve criar condições para o docente 

construir conhecimento sobre as técnicas computacionais, entender porque e como 

integrar o computador na sua prática pedagógica, e ser capaz de superar barreiras, 

possibilitando a transição de um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem 

integradora de conteúdo.  

Ainda segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica (2001): 

 

Se o uso de novas tecnologias da informação e da comunicação está 

sendo colocado como um importante recurso para a educação básica, 

evidentemente, o mesmo deve valer para a formação de professores. No 

entanto, ainda são raras as iniciativas no sentido de garantir que o futuro 

professor aprenda a usar, no exercício da docência, computador, […] 

calculadora, internet e a lidar com programas e softwares educativos. 

Mais raras, ainda, são as possibilidades de desenvolver, no cotidiano do 

curso, os conteúdos curriculares das diferentes áreas e disciplinas, por 

meio das diferentes tecnologias. […] com abordagens que vão à 

contramão do desenvolvimento tecnológico da sociedade 

contemporânea, os cursos raramente preparam os professores para 

atuarem como fonte e referência dos significados que seus alunos 

precisam imprimir ao conteúdo da mídia. Presos às formas tradicionais 

de interação face a face, na sala de aula real, os cursos de formação 

ainda não sabem como preparar professores que vão exercer o 

magistério nas próximas duas décadas, quando a mediação da 

tecnologia vai ampliar e diversificar as formas de interagir e 

compartilhar, em tempos e espaços nunca antes imaginados (BRASIL, 

2001, p.24).  
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A capacitação para a utilização das tecnologias na prática pedagógica justifica-

se, pois, por sua ausência total ou parcial na formação inicial dos professores que 

lecionam Matemática, fato esse constatado em pesquisas. Segundo Valente (1999): 

 

Não se trata de criar condições para o professor simplesmente dominar 

o computador ou o software, mas sim auxiliá-lo a desenvolver 

conhecimento sobre o próprio conteúdo e sobre como o computador 

pode ser integrado no desenvolvimento desse conteúdo. Mais uma vez, 

a questão da formação do professor mostra-se de fundamental 

importância no processo de introdução da informática na educação, 

exigindo soluções inovadoras e novas abordagens que fundamentem os 

cursos de formação (VALENTE, 1999, p.32). 

 

Diante de tais fatos, faz-se necessário que mudemos essa realidade, buscando 

capacitar os professores que lecionam Matemática e indicar os grandes benefícios que as 

tecnologias podem oferecer aos processos de ensino e aprendizagem, tornando-se uma 

ferramenta aliada em tais processos.  

Por outro lado, muitas vezes, os professores se mantem alheios e afastados das 

transformações ocorridas nas últimas décadas na sociedade moderna do conhecimento, 

mais especificamente, nas transformações ocorridas nos processos educacionais, 

desconhecendo assim, o avanço tecnológico ocorrido e as suas potencialidades para o 

processo de ensino da Matemática, deixando que o processo tradicional de ensino 

permaneça em suas aulas, determinado pelo medo ou não conhecimento da utilização das 

tecnologias disponíveis.. 

Assim, a utilização das TICEM pode ajudar os professores a preparar melhor as 

suas aulas, ampliar as formas de lecionar, instigar os alunos a buscar novas formas de 

construir conhecimentos matemáticos, utilizando-se de sua autonomia na investigação de 

conceitos e na aplicabilidade da Matemática na sua vida cotidiana. Essas tecnologias 

também podem auxiliar na modificação do processo de avaliação feito pelo professor, 

podendo contribuir para o sucesso escolar dos alunos, facilitando assim, as práticas 

pedagógicas dos professores (ALMEIDA, 2007).   

Entretanto, mudanças também nas escolas são necessárias, como destaca 

Penteado (2000): 

 

Para explorar o potencial educacional das Tecnologias Informáticas 

(TI), é preciso haver mudanças na organização da escola e, 

particularmente, no trabalho do professor. Quanto à escola, é necessário 

ajustar e/ou eliminar práticas e regras já existentes e concentrar esforços 
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na criação de situações novas. Estão em jogo as normas institucionais, 

o currículo, a relação com os alunos, com pais e professores. Quanto ao 

professor, as mudanças envolvem desde questões operacionais – a 

organização do espaço físico e a integração do velho com o novo – até 

questões epistemológicas, como a produção de novos significados para 

o conteúdo a ser ensinado (PENTEADO, 2000, p.23). 

 

Diante dessas questões e de outras estabelecidas por diversos pesquisadores 

consagrados, tais como D’Ambrosio (1996), Fonseca (2001), Mercado (2008), Moreira 

(1997), Silva (1997) e Penteado (2000), faz-se necessária uma formação adequada dos 

professores, utilizando-se das tecnologias nesse processo, para atender às novas 

perspectivas nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática, atendendo assim, 

às novas demandas da sociedade do conhecimento, totalmente inserida em um contexto 

tecnológico. 

Logo, a inserção das TICEM na formação continuada do professor terá 

centralidade na discussão da qualidade do ensino, como destaca Romero (2006): 

 

A tecnologia, especificamente, os softwares educacionais 

disponibilizam oportunidade de motivação e apropriação do conteúdo 

estudado em sala de aula, uma vez que, em muitas escolas da rede 

pública e particular, professores utilizam recursos didáticos como lousa 

e giz para ministrarem suas aulas; este é um dos diversos problemas que 

causam o crescimento da qualidade não satisfatória de ensino, 

principalmente na rede estadual (ROMERO, 2006, p. 1). 

 

Nesse mesmo direcionamento, também os PCN (1998) destacam que: 

[...] é esperado que nas aulas de Matemática se possa oferecer uma 

educação tecnológica, que não signifique apenas uma formação 

especializada, mas, antes, uma sensibilização para o conhecimento dos 

recursos da tecnologia, pela aprendizagem de alguns conteúdos sobre 

sua estrutura, funcionamento e linguagem e pelo reconhecimento das 

diferentes aplicações da informática, em particular, nas situações de 

aprendizagem (BRASIL, 1998, p.46). 

 

Assim, as TICEM podem contribuir para mudanças significativas nos 

paradigmas educacionais, onde o conhecimento centralizado no professor é substituído 

por um novo modelo de aprendizagem centrado no aluno e que possibilita ainda a 

construção e reconstrução do conhecimento de forma autônoma e colaborativa, 

possibilitando assim, que os alunos se tornem atores principais no processo de 

aprendizagem da Matemática.  
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Capítulo 3  

 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: UMA ABORDAGEM FORMATIVA 

 
Quem somos nós, professores de Matemática, que ao assumirmos o 

desafio de inovar nossas práticas pedagógicas, ao longo de nossa 

profissionalização, aceitamos também nos aventurar para além das 

salas de aula da escola básica e partilhar nossas crenças com nossos 

pares? O que temos a contar sobre nossa própria qualificação e 

desenvolvimento profissional quando dispomos a refletir sobre nossas 

peripécias no campo da pesquisa acadêmica sobre o ensino na área da 

Educação Matemática, mais especificamente no que tangue à inovação 

dessa prática de ensino por meio da Tecnologia de Informação e 

Comunicação, as tão propaladas TIC? 

     

Maria Tereza Carneiro Soares 

 

Neste capítulo, descreveremos nosso referencial teórico-bibliográfico, 

buscaremos interligar o ensino da Matemática com a utilização dos softwares educativos, 

descreveremos também formas de utilização das TICEM – Tecnologias de Informação e 

Comunicação na Educação Matemática na prática pedagógica de professores de 

Matemática do Ensino Fundamental e terminaremos, destacando algumas possibilidades 

de utilização do software GeoGebra no ensino de Matemática.  

 

3.1. Os softwares educativos como instrumentos de mediação nos processos de ensino 

e aprendizagem de Matemática 

 

Conforme o Moderno Dicionário Inglês Michaelis, a palavra software deriva do 

inglês e significa: “Conjunto de programas, métodos, procedimentos, regras e 

documentação relacionados com o funcionamento e manejo de um sistema de dados, 

relacionados à informática”. Tais programas podem atender as mais diversas demandas 

da sociedade, que passa por constantes transformações sociais e tecnológicas.   

Os softwares educativos, por sua vez, são definidos por Vesce (2008) como os 

programas que podem ser instalados no computador, tablets e smartphones que 

reconhecem a linguagem do programa e geram na tela a informação que desejamos, ao 

abri-los. 
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Então, podemos entender que os softwares educativos provêm da área da 

informática e podem atender às demandas da sociedade, sejam elas oriundas da área 

econômica, industrial ou social. Especificamente neste trabalho, trataremos dos softwares 

nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática.   

A utilização dos softwares educativos como ferramenta pedagógica e 

instrumento de mediação pode auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem da 

Matemática, por exercerem papel de grande relevância nesses processos, pois 

proporcionam o acompanhamento do desenvolvimento tecnológico presente na sociedade 

moderna, buscando assim, construir novas possibilidades e práticas no ensino da 

Matemática nos mais variados níveis. 

Diante da evolução tecnológica que presenciamos e as constantes 

transformações sociais, faz-se necessária a utilização de novas ferramentas pedagógicas 

no processo de ensino e os softwares educativos podem facilitar e instigar novos 

processos e metodologias, adequados à aprendizagem da Matemática, integrando-a à 

realidade dos alunos.   

Nessa mesma perspectiva, Weigand e Weth (2002) relatam que o computador 

na sala de aula, fazendo uso de softwares educativos adequados, pode mostrar um novo 

caminho nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática. Guajardo (2002) 

reforça que os recursos tecnológicos, como todas as ferramentas produzidas pelo ser 

humano, devem ser utilizados para construir progresso, combater iniquidade e dar 

maiores oportunidades às novas gerações, produzindo novas fontes de conhecimentos e 

agregando aquelas já existentes.  

Percebemos que a utilização das ferramentas tecnológicas no ensino torna-se 

emergencial e necessária, buscando assim modificar os processos de ensino até então 

vigentes e construindo novos caminhos em direção a uma aprendizagem significativa e 

utilitária aos alunos dos mais diversos níveis de ensino. 

Segundo Bona (2009), há uma grande variedade de softwares educativos 

disponíveis que podem contribuir de forma significativa para os processos de ensino e 

aprendizagem da Matemática, possibilitando assim ao professor novas práticas no 

exercício da docência e oferecendo contribuições significativas para que haja mudanças 

na rotina escolar. 

Os softwares educativos por sua vez atraem os alunos, devido à tecnologia 

disponível, mostrando novos caminhos para a construção do conhecimento e tornando o 

processo de ensino prazeroso e instigante, visto que as ferramentas tecnológicas estão 
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presentes no cotidiano do educando, assim, os softwares educativos podem tornar o 

ensino de Matemática atraente e investigativo, fazendo com que o aluno seja o ator 

principal do processo de aprendizagem e da construção do seu conhecimento. 

 A utilização dos softwares educativos, cuja proposta inicial é colaborar com os 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática, torna o aluno colaborativo e 

investigador no processo de aprendizagem, estando ele apto ainda a construir e reconstruir 

conceitos, podendo criar novas possibilidades, buscando assim, uma variabilidade no 

processo de aprendizagem da Matemática. Segundo Valente (1999): 

  

O software educativo vem a ser um ingrediente importantíssimo, pois 

pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem, mediando o 

conhecimento do conteúdo didático; sendo assim, sem ele, o 

computador utilizado no ambiente educacional, fica sem utilidade 

(VALENTE,1999, p.26). 

 

Gladcheff, Zuffi e Silva (2001), nessa mesma direção, afirmam que a utilização 

dos softwares educativos pode contribuir no desenvolvimento cognitivo dos alunos, 

adaptando-se a distintos ritmos de aprendizagens e permitindo ainda que os educandos 

possam testar várias possibilidades no processo de aprendizagem da Matemática, 

adaptando situações novas aos processos já existentes. Por sua vez, Bona (2009) salienta 

que os softwares educativos podem permitir ao aluno desenvolver a capacidade de 

construir de forma autônoma e significativa o conhecimento, integrando-o à sua realidade 

cotidiana, destacando assim um processo eficiente. Novamente, para Valente (1999):  

 

[...] o computador deve ser utilizado como um catalisador de uma 

mudança do paradigma educacional. Um novo paradigma que promove 

a aprendizagem ao invés do ensino, que coloca o controle do processo 

de aprendizagem nas mãos do aprendiz, e que auxilia o professor a 

entender que a Educação não é somente a transferência de 

conhecimento, mas um processo de construção do conhecimento pelo 

aluno, como produto do seu próprio engajamento intelectual ou do 

aluno como um todo. O que está sendo proposto é uma nova abordagem 

educacional que muda o paradigma pedagógico do instrucionismo para 

o construcionismo (VALENTE,1999, p.42). 

 

Lima (2009) salienta também que, por meio do uso computador e dos softwares 

educativos, os alunos ainda poderão fazer uma ponte entre os conceitos das disciplinas e 

sua aplicabilidade na sociedade em que estão inseridos. O autor ainda destaca que: 
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Ao considerar as possibilidades de ensino com o computador e os 

softwares educativos, o que pretendo destacar é a dinamicidade desse 

instrumento que pode ser utilizado para que os alunos trabalhem como 

se fossem pesquisadores, investigando os problemas matemáticos 

propostos pelo professor construindo soluções ao invés de esperarem 

um modelo a ser seguido (LIMA, 2009, p.36). 

 

Os softwares educativos surgem como ferramentas alternativas que podem 

ampliar os conceitos teóricos dos mais diversos conteúdos matemáticos propostos em sala 

de aula e atuarem como um recurso dinâmico que pode atrair o interesse dos alunos, bem 

como incentivar o estudo de forma inovadora e investigativa, dinamizando assim, o 

processo de aprendizagem. 

Valente (1999) nos relata que essa tecnologia utilizada em sala de aula pode 

proporcionar ao aluno a capacidade de aprender, investigar e a buscar por informações 

que podem contribuir para a construção do conhecimento, solidificar os conhecimentos 

já existentes e possibilitar novos caminhos a serem trilhados pelo aluno, em busca de uma 

aprendizagem menos conceitual e mais integrada à sua realidade, deixando de ser um 

mero reprodutor de conceitos e processos mecânicos. Segundo Bonilla (1995): 

 

[...] para que um software educativo promova realmente a 

aprendizagem deve estar integrado ao currículo e às atividades de sala 

de aula, estar relacionado àquilo que o aluno já sabe e ser bem explorado 

pelo professor. O computador não atua diretamente sobre os processos 

de aprendizagem, mas apenas fornece ao aluno um ambiente simbólico 

onde este pode raciocinar ou elaborar conceitos e estruturas mentais, 

derivando novas descobertas daquilo que já sabia (BONILLA, 1995, 

p.68). 

 

Os softwares educativos podem atender às mais diversas demandas do processo 

de ensino da Matemática, cabendo ao professor fazer seu uso de forma a contribuir com 

o processo de ensino e instigar ao aluno a buscar novas possibilidades.  

Devemos ressaltar, conforme cita Costa (2003), que as atividades pedagógicas 

propostas deverão ser elaboradas e planejadas visando atingir o objetivo da disciplina 

lecionada pelo professor; para isto, devem-se observar as características dos softwares 

educativos utilizados no processo de ensino, bem como a realidade da comunidade em 

que leciona. O autor ainda destaca algumas características que devem ser observadas pelo 

professor em relação ao uso dos softwares educativos, tais como: o conteúdo deve estar 

ligado às orientações pedagógicas propostas; o professor deve possibilitar ao aluno 

explorar um novo método de estudo e abordar temas relacionados ao conteúdo ensinado, 
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para que o software seja uma ferramenta que possa ser dominada ou pelo menos 

compreendida pelo aluno.  

 

3.1.1. Classificação dos softwares educativos 

 

Valente (1999) destaca que o computador e os softwares educativos devem inovar 

a maneira de professores e alunos lidarem com assuntos e conteúdos discutidos em sala 

de aula, pois: 

 

[...] através desta máquina e dos programas voltados para a educação, 

eles se deparam com uma interatividade diferente que o papel e os livros 

oferecem, justamente por contarem com animações, sons e 

performances que deixam o estudo mais envolvente. (VALENTE,1999, 

p.48). 

 

Os softwares educativos, então, podem ser classificados de acordo com os 

objetivos propostos por cada um. Desta forma, Valente (1999) destaca que os softwares 

educativos podem ser classificados de acordo com suas características. 

Uma classificação atualizada dos softwares educativos pode ser feita da seguinte 

forma: Tutoriais, Programação, Aplicativos, Exercícios e Prática, Multimídia e Internet, 

Simulação, Modelagem e Jogos. 

 

a) Tutoriais 

 

São Softwares que apresentam as informações de acordo com uma sequência 

lógica e didática proposta pelo professor e organizados de acordo com a finalidade a ser 

atingida pelo conteúdo, conforme destaca Valente (1999). 

Dessa forma, este software educativo assume a função apenas de detectar acertos 

e erros, pois ele apresenta apenas essas duas opções. A interação entre o aluno e o 

computador consistirá apenas na leitura das telas previamente organizadas em sequencial 

ou escuta das informações repassadas através de áudio. O avanço pelo material didático 

disponibilizado se dará quando o aluno aciona uma tecla pré-determinada para tal função. 

Tal software apresenta-se de forma bem estruturada e organizada, normalmente em 

tópicos, podendo o aluno fazer a opção que lhe convier e prosseguir em níveis diferentes 

ou pular etapas. 
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Segundo Valente (1999), esse software só permite verificar o produto final e não 

os processos e meios utilizados para alcançar os objetivos. A limitação de tal software se 

encontra justamente em não possibilitar a verificação se a informação processada passou 

a ser conhecimento agregado aos esquemas mentais dos alunos ou apenas informações 

que poderão ser perdidas ao longo do tempo. 

Almeida (2000), na mesma direção de Valente (1999), relata que o conceito de 

conhecimento desse tipo de software é o de um produto acabado, que apresenta o 

conteúdo a ser ensinado conforme a estrutura do pensamento de quem o elaborou, com o 

objetivo de instruir o aluno sobre determinado assunto. Nesse procedimento, o aluno 

segue apenas as instruções pré-determinadas pelo programador do tutorial. 

 

 

Figura 1 – Interação aluno/computador/tutorial 

Fonte: Valente (1999, p.24). 

 

Segundo Valente (1999), o tutorial apresenta as seguintes características: 

 

- Pode ser considerado um livro eletrônico animado ou um vídeo interativo, onde o aluno 

pode interagir e buscar as informações que ele necessitar; 

 

- Prévia organização dos conteúdos e definições da informação disponível; 
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- A interação do aluno com o software resume-se na leitura de textos ou escolha da sua 

preferência; 

 

- O software é fechado, apenas para manuseio, não permitindo que o aluno verifique o 

decorrer do processo, mas somente o produto final; 

 

- As informações são organizadas de acordo com os fins que o professor deseja alcançar. 

 

b) Programação 

 

É uma linguagem própria utilizada na área da informática que possibilita ao aluno 

criar softwares, mesmo que ele não possua conhecimentos avançados da linguagem de 

programação. A realização da programação pelo aluno exige que ele utilize várias 

estratégias e possibilidades, com a finalidade de obter os resultados por meio do software 

criado, podendo ser visto como uma ferramenta poderosa na resolução de problemas. 

Segundo Vieira (2003), a programação permite a realização do ciclo descrição – 

execução – reflexão – depuração – descrição, onde é possibilitada a tomada de decisões 

que levam continuamente ao processo da construção do conhecimento. 

  

 

Figura 2 – Ciclo do processo de aprendizagem interativa  

Fonte: Valente (1999, p.36). 
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Nesse processo, é permitido ao professor fazer intervenções e conhecer os 

métodos utilizados pelos alunos. Segundo Valente (1999), cada fase do processo tem as 

seguintes características: 

 

- Descrição da resolução do problema: O aprendiz lança mão de todas as estruturas de 

conhecimentos para representar e explicitar os passos da resolução do problema em 

termos da linguagem de programação no computador; 

 

- Execução dessa descrição pelo computador: A execução fornece um feedback para o 

aluno. O resultado obtido é fruto somente do que foi solicitado à máquina e os dados 

expressos na linguagem utilizada; 

 

- Reflexão sobre o que foi produzido pelo computador: A reflexão sobre o que foi 

executado no computador, nos diversos níveis de abstração, pode causar alterações na 

estrutura mental do aluno, provocando as seguintes ações: 

 

i) A empírica, que permite a ação do aprendiz sobre o objeto, extraindo dele 

informações como cor, forma, textura, etc. 

  

ii) A pseudoempírica, que permite ao aprendiz deduzir algum conhecimento 

da sua ação ou do objeto. 

  

iii) A abstração reflexionante, que permite ao aprendiz pensar sobre suas 

próprias ideias. 

  

- Depuração dos conhecimentos: Esse processo acontece quando o aprendiz busca 

informações (conceitos, convenção de programação, etc) em outros locais e essas 

informações são assimiladas pela estrutura mental, passando a se tornar conhecimento, e 

os utiliza na programação para modificar a descrição anteriormente definida, 

possibilitando assim, a reconstrução, como mostra a figura a seguir:  
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Figura 3 – Ciclo do processo de depuração 

Fonte: Valente (1999, p.12). 

 

c) Aplicativos 

 

São softwares que podem ser chamados também como apps, podendo estar 

relacionados ou não com a área educacional.  

Eles são criados para atender a alguma demanda que necessite maior agilidade nos 

processos e apresente resultados imediatos. Podem ser processadores de texto, planilhas 

eletrônicas, etc. e são utilizados em smartphones ou tablets. 

Segundo Valente (1999), tal software não permite a reflexão e depuração dos 

conteúdos apresentados aos educandos, pois o resultado apresentado é único, não 

permitindo novas possibilidades ou tentativas com a finalidade de testes.  
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Figura 4 – Interação aprendiz/computador usando um processador de texto 

Fonte: Valente (1999, p.42). 

 

d) Exercícios e Prática 

 

A principal característica deste tipo de software é a apresentação de exercícios ou 

tarefas que possibilita a sua resolução on line ou off line. Tal software visa ainda a 

aquisição de habilidades relacionadas à resolução de problemas.  

Ele pode ser utilizado para suplementar os conteúdos propostos em sala de aula 

ou mecanizar o processo de resolução de algumas atividades. O educando assume o papel 

de manipulador de dados, podendo passar de uma etapa a outra, apenas quando conseguir 

atingir os objetivos da etapa anterior proposta e assim, até atingir os objetivos finais da 

tarefa. 

A avaliação desse processo de ensino pode acontecer pelo próprio software e esse 

sempre indicará as etapas que deverão ser seguidas pelo educando. A tarefa principal será 

sempre centrada no fazer, no decorar, não podendo o professor, nesse processo, verificar 

quais os métodos e estratégias utilizadas pelo educando. O aluno pode explorar efeito de 

cores e animação. O software exige respostas curtas e ainda pode oferecer um resumo do 
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desempenho do aluno, além de indicar novas etapas a serem seguidas até que os objetivos 

sejam alcançados. O processo é mecanizado e com roteiro pré-estabelecido. 

 

e) Multimídia e Internet 

 

Na multimídia e Internet, existe a possibilidade de combinação de editores de 

textos, planilhas, imagens e sistema de animação. O uso de sistemas multimídias e da 

Internet são ferramentas que podem auxiliar o educando a buscar novas informações, mas 

não quer dizer que implica na construção de conhecimento. Essas informações são 

conhecidas como conhecimentos temporais que podem ser descartados ao longo do 

processo pelo educando. 

Segundo Valente (1999), por meio da navegação na Internet, o sujeito pode 

encontrar diversas informações, podendo torná-las fontes não seguras para a construção 

do conhecimento, pois tratam-se de informações aleatórias e temporais. Nessas situações, 

o professor deverá intervir como mediador do processo, para que as informações corretas 

possam ser aproveitadas pelo educando e utilizadas na construção de conhecimentos 

sólidos. 

 

 

Figura 5 – Interação aprendiz/computador usando uma multimídia/navegador 

Fonte: Valente (1999, p.48). 
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Segundo Valente (1999), a Internet e multimídias apresentam as seguintes 

características: 

 

- O educando pode escolher as opções oferecidas pelo software dentre várias;  

 

- Não apresenta a opção do educando de compreender e interagir com o processo; 

 

- O educando apenas utiliza as informações apresentadas, mas normalmente não as 

compreende ou constrói conhecimentos sólidos; 

 

- Os conhecimentos são apenas transitórios. 

 

f) Simulação 

 

Os softwares de simulação apresentam ao educando a oportunidade de fazer testes 

e simulações, fazendo uso do computador e de alguns dados coletados, sem se preocupar 

com o processo utilizado, mas apenas com o resultado final apresentado. Tal software 

pode possibilitar a visualização de situações da realidade que será projetada na tela do 

computador, e tal situação pode auxiliar na tomada de decisões pelo educando.  

Eles podem possibilitar aos educandos, diversas experiências da vida real, 

simuladas em um software especifico, possibilitando ao usuário diversas possibilidades 

de tomadas de decisão. Ainda permitem ao educando desenvolver testes, testar hipóteses 

bem como analisar os resultados obtidos e assim, caso necessário, fazer a depuração dos 

dados. O educando, diante dos testes, pode mudar os procedimentos adotados 

anteriormente. 

Segundo Valente (1999), o computador passa a ser utilizado mais como 

ferramenta do que máquina de ensinar, pois permite um grau de intervenção maior pelo 

aluno no processo. Nessa mesma direção, Levy (1993) relata que podemos considerar a 

simulação como uma imaginação auxiliada por computador. 

 

g) Aplicativos de Modelagem Matemática 

 

São softwares educacionais onde o próprio educando cria o modelo matemático a 

ser utilizado no fenômeno desejado. O aluno pode implementar e modificar sempre que 
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achar necessário. A Modelagem Matemática tem como uma das funções, transformar 

situações da realidade dos alunos em problemas matemáticos e a sua solução se dará na 

linguagem usual da Matemática formal (BASSANEZI, 2004). O autor ainda relata que a 

Modelagem Matemática é um processo bastante dinâmico, utilizado para a obtenção do 

modelo e sua validação.  

Para Bassanezi (2004), a Modelagem Matemática apresenta problemas da vida 

real e tem como características as seguintes etapas: Experimentação, Abstração, 

Resolução, Validação, Modificação e Aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Etapas do Aplicativo de Modelagem Matemática 

Fonte: Bassanezi (2004, p.27). 

 

Na Modelagem Matemática, utilizando-se softwares educativos, o aluno utiliza de 

recursos de um sistema de informática ou aplicativo adequado ao fenômeno, 

implementando um modelo que criará as respostas da situação modelada.  

Ainda segundo Bassanezi (2004), a Modelagem Matemática utilizando softwares 

educativos apresenta características da simulação e da programação, possibilitando a 

sequência do ciclo descrição – execução – reflexão – depuração – descrição, mencionadas 

anteriormente. 
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h) Jogos 

 

Os jogos digitais têm como principais características entreter e ensinar aos 

educandos. Eles podem possuir um valor pedagógico imensurável e podem ainda 

possibilitar aos educandos o desenvolvimento do raciocínio lógico, bem como instigá-los 

a descobrir as relações que existem em um contexto do processo de ensino com a sua 

realidade. Trata-se de um processo bastante inovador que pode colaborar com os 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática. 

 

3.2. O GeoGebra como ferramenta didática nos processos de ensino e aprendizagem 

de Matemática 

 

O software GeoGebra teve sua versão inicial criada em 2001, por Markus 

Hohenwarter. A criação do software se deu devido à conclusão de sua Dissertação de 

Mestrado em Educação Matemática e Ciências Computacionais, que foi realizado na 

Universidade de Dalzburg, na Áustria. Hohenwarter continuou investigando e estudando 

esse software por meio do desenvolvimento do projeto de sua tese de doutorado em 

Educação Matemática (GETTYS, 2009). 

O GeoGebra é considerado um software educacional capaz de operar cálculos 

algébricos, geométrico e possibilita também a construção de gráficos. Ele foi criado para 

ser utilizado em sala de aula com a finalidade de auxiliar o professor na resolução de 

problemas envolvendo a Aritmética, a Álgebra, a Geometria e o Cálculo. A aquisição do 

GeoGebra ocorre de forma gratuita, por meio de download disponível no site 

http://www.baixaki.com.br/download/geogebra.htm, em diversos idiomas, sendo que, no 

próprio site, existem tutorias para facilitar a sua utilização, bem como material de apoio 

para os usuários. 

O software GeoGebra é considerado uma ferramenta bastante dinâmica e 

interativa para o ensino de Álgebra e Geometria. Os recursos tecnológicos apresentados 

por esse software podem colaborar com os processos de ensino e aprendizagem da 

Matemática. Os recursos do GeoGebra podem possibilitar aos alunos desenvolver 

atividades que permitem a investigação, a interação e a testagem, facilitando assim o 

processo de construção do conhecimento, visto que o aluno participa da elaboração da 

resolução interagindo assim com o software, sejam as atividades algébricas ou 

geométricas (MORAIS, 2012). Cabe aqui destacar que: 

http://www.baixaki.com.br/download/geogebra.htm
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O termo dinâmico refere-se às ideias de movimento e às mudanças que 

permitem que os alunos visualizem as construções realizadas, 

facilitando a compreensão do comportamento geométrico dos 

elementos envolvidos nesse processo (SCHATTSCHNEIDER & 

KING, 1997, p.58). 

 

Dessa maneira, o uso do GeoGebra pode favorecer uma aprendizagem 

significativa para os alunos, possibilitando uma participação ativa e investigativa nas 

atividades propostas e, assim, a construção do seu próprio conhecimento. O aspecto 

interativo do GeoGebra pode favorecer a aprendizagem de outros conteúdos matemáticos 

ministrados na Educação Básica e no Ensino Superior, tais como o estudo de Funções do 

1º e 2º Grau, Geometria Plana, Espacial ou Analítica, Limites, Derivadas e Integrais. O 

GeoGebra ainda possui uma interface ilustrativa e simples, composta por caixas de 

ferramentas ou ícones que levam às operações desejadas pelos alunos. 

Segundo relata Hohenwarter (2011), o software GeoGebra: 

 

[...] permite construções com pontos, vetores, segmentos, linhas e 

seções cônicas, e com funções que posteriormente podem ser 

modificadas de maneira dinâmica. Além da possibilidade de interligar 

equações e coordenadas, trabalhar com variáveis vinculadas a números 

e pontos, determinar derivadas e integrais de funções, pode também 

oferecer comandos como raízes e extremos (HOHENWARTER, 2011, 

p.38). 

 

O GeoGebra contém as ferramentas necessárias de um software de Geometria 

Dinâmica e possui as seguintes características:  

 

- Permite construir figuras geométricas planas e espaciais e deformá-las, mantendo suas 

propriedades iniciais; 

  

- Possibilita a criação de novas ferramentas e adicioná-las na barra de menu, 

incrementando assim suas funções; 

  

- Permite que seus arquivos sejam facilmente compartilhados e armazenados; 

 

- O campo de entrada de comandos (digitação) é o espaço reservado para a inserção dos 

comandos desejados; 
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- A Barra de Menu possui 8 opções de ícones, possibilitando diversas opções para 

manuseio do software; 

 

- A Barra de Botões Padrões apresenta várias opções de ferramentas que podem ser 

visualizadas rapidamente clicando sobre a opção desejada; 

 

- A área de trabalho apresenta as construções realizadas após as operações necessárias; 

 

- Cada objeto criado na Zona Gráfica tem também uma representação na Zona Algébrica. 

 

 Por todas essas características e qualificações, escolhemos o GeoGebra como o 

software educativo a ser utilizado nas atividades da presente pesquisa.  

 

 

3.3. Os processos de ensino e aprendizagem de Álgebra e Geometria nos anos finais 

do Ensino Fundamental, à luz das TICEM 

 

As orientações dos PCN (1998) destacam que: 

 

Os adolescentes desenvolvem de forma bastante significativa a 

habilidade de pensar abstratamente, se lhes forem proporcionadas 

experiências variadas envolvendo noções algébricas, a partir dos ciclos 

iniciais, de modo informal, em um trabalho articulado com a 

Aritmética. Assim, os alunos adquirem base para uma aprendizagem de 

Álgebra mais sólida e rica em significados (BRASIL, 1998, p.117). 

 

A Álgebra pode e deve ser uma ferramenta potencial capaz de instigar novos 

processos de ensino, revitalizando assim o ensino da Matemática na Educação Básica. A 

Álgebra é essencial ao desenvolvimento do pensamento crítico e criativo do aluno, 

tornando-o um indivíduo investigativo e criativo, capaz de resolver situações problemas 

proposta no seu cotidiano social bem como interpretar novas situações. O ensino de 

Álgebra deve propiciar ao aluno, independência para solucionar problemas propostos ao 

mesmo, criar condições para que o mesmo possa compreender o processo e o 

desenvolvimento das possíveis soluções. 

Os professores por sua vez não devem priorizar processos puramente mecânicos 

e repetitivos, sem sentido para o aluno, no ensino da Álgebra evitando assim criar 

obstáculos no processo de aprendizagem.  
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A escola deve oportunizar aos alunos novas descobertas e assim romper barreiras 

no processo de ensino tradicional da Álgebra, visando assim novas metodologias para o 

processo de ensino e aprendizagem. Por sua vez, a escola diante da implementação de um 

novo processo de ensino, pode incluir ferramentas capazes de instigar novos métodos de 

compreensão bem como criar situações instigantes para os processos de ensino e 

aprendizagem da Álgebra escolar. 

Para que o ensino da Álgebra ocupe papel de destaque no processo de 

aprendizagem, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental, as TICEM devem 

ser pensadas e utilizadas, uma vez que conteúdos como tabelas, gráficos, funções do 1º e 

2º grau, equações e inequações ganham um novo cenário de ensino com a utilização dos 

diversos recursos de softwares educativos, destacadamente, o GeoGebra. 

Nesse mesmo clamor por processos diferenciados de ensino, também devemos 

destacar que a Geometria Plana é uma importante ferramenta capaz de proporcionar o 

desenvolvimento intelectual do aluno, bem como possibilita desenvolver novas técnicas 

para a resolução de problemas. A Geometria Plana possibilita ao educando conhecer as 

formas geométricas que são encontradas nos mais diversos campos do conhecimento tais 

como na escrita, nas artes, nas engenharias, na arquitetura e na própria natureza onde o 

indivíduo está inserido. O estudo de Geometria Plana torna-se de grande importância 

devido ao seu caráter de proporcionar novos processos de raciocínio bem como instigar 

novos métodos de investigação, possibilitando assim ao aluno descobrir formas e suas 

características, especialmente, nos anos finais do Ensino Fundamental, quando são 

estudados perímetros, áreas e propriedades especiais de polígonos.  

Diante de tal situação, faz-se necessário buscar novas formas e ferramentas 

capazes de mudar tal realidade presente nas escolas e nos processos de ensino na 

Educação Básica. Proporcionar um ensino significativo e eficiente de Geometria torna-se 

de extrema necessidade na atualidade, buscando desenvolver no aluno, o espírito crítico 

e investigativo, bem como desenvolver habilidades para a resolução de problemas.  

Os softwares educativos, por sua vez, são ferramentas importantes capazes de 

incrementar e modificar o processo de ensino da Geometria Plana, pois apresentam 

ferramentas dinâmicas capazes de instigar e colaborar com o processo de aprendizagem, 

facilitando assim, o processo de ensino das mais distintas propriedades dos entes 

geométricos. 

Segundo Ponte (2006), a utilização de softwares educativos no ensino de 

Geometria pode ocorrer de diferentes formas, desde que seja significativa para o aluno. 
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Eles podem ser utilizados desde a ilustração das figuras até o estudo das suas propriedades 

conceituais, utilizando-se de demonstrações, possibilitando assim, o trabalho com 

questões investigativas e proporcionando a construção de novos conhecimentos, bem 

como aumentando a capacidade intelectual dos alunos. 

Na mesma direção, Dias (2009) afirma que: 

 

A utilização de softwares de geometria dinâmica no ensino e 

aprendizagem de Geometria tanto pode ser mais uma ilustração para a 

aula como um rico material didático que instiga a curiosidade dos 

alunos e aguça seu espírito investigativo, levando-os a elaborar 

conjecturas sobre situações diversas (DIAS, 2009, p.49). 

 

Por fim, Fiorentini (2006) ressalta que é preciso oferecer novas condições e 

ferramentas para que os alunos realizem manipulações, explorações e investigações na 

aprendizagem de Álgebra e Geometria, visando assim a construção dos conceitos 

necessários para que os alunos possam desenvolver as habilidades essenciais para o seu 

desenvolvimento.  

Acreditamos que a utilização do software GeoGebra é uma possibilidade real no 

processo de ensino de Álgebra e Geometria, pois ele oferece ferramentas capazes de 

construir e manipular figuras algébricas e geométricas, no próprio sistema. 

Por fim, destacamos que a busca de uma nova realidade no processo de ensino 

de Álgebra e Geometria no Ensino Fundamental faz-se necessária, para que sejam criadas 

possibilidades didáticas que proporcionem aos alunos, a participação no processo 

investigativo sobre noções algébricas e formas geométricas.   
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Capítulo 4 

 

O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Cada indivíduo tem a sua prática. Todo professor, ao iniciar sua 

carreira, vai fazer na sala de aula, basicamente, o que ele viu alguém, 

que o impressionou, fazendo. E vai deixar de fazer algo que viu e não 

aprovou. Essa memória de experiências é impregnada de emocional, 

mas aí entra também o intuitivo – aqueles indivíduos que são 

considerados “o professor nato”. Mas sem dúvida o racional, isto é, 

aquilo que se aprendeu nos cursos, incorpora-se à prática docente. E à 

medida que a vamos exercendo, a crítica sobre ela, mesclada com 

observações e reflexões teóricas, vai nos dando elementos para 

aprimorá-la. Essa nossa prática, por sua vez, vai novamente solicitar e 

alimentar teorizações que vão, por sua vez, refletir em sua modificação. 

O elo entre teoria e prática é o que chamamos pesquisa. 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 91) 

 

Neste capítulo, apresentaremos o processo metodológico, o contexto e os 

procedimentos de nossa pesquisa. Iniciaremos retomando a questão de investigação e os 

objetivos, conceituando uma pesquisa cientifica e descrevendo as características de uma 

pesquisa qualitativa. A seguir, apresentaremos os questionários como instrumentos e o 

contexto da pesquisa, bem como os participantes e as atividades exploratórias. 

 

4.1. Retomando a Questão de Investigação 

 

 

Nos capítulos anteriores deste trabalho, buscamos priorizar as discussões sobre a 

formação inicial e a formação continuada de professores que lecionam Matemática, o uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação na formação de professores que ensinam 

Matemática no Ensino Fundamental e na Educação Matemática. 

Após várias observações no cotidiano escolar de várias escolas da rede pública de 

ensino do Estado de Minas Gerais e, também baseando-nos em textos, trabalhos 

científicos e, principalmente, em nossas inquietações como professor de Matemática da 

rede pública de ensino, elaboramos a seguinte questão de investigação: 

 

Quais são as possíveis contribuições de atividades exploratórias de Álgebra e 

Geometria com a utilização do software GeoGebra para a formação continuada de 

Professores de Matemática do Ensino Fundamental? 
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A partir da elaboração dessa questão de investigação, pudemos traçar alguns 

objetivos e planejar nossas diretrizes metodológicas para realizar este trabalho. 

 

4.2. Retomando os Objetivos 

 

De uma forma mais ampla, objetivamos investigar as possíveis contribuições que 

as atividades exploratórias de Álgebra e Geometria com a utilização do software 

GeoGebra, podem colaborar para a formação continuada de professores de Matemática 

do Ensino Fundamental. 

 Especificamente, adentrando no foco da pesquisa, também objetivamos investigar 

a presença e formas de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação na 

formação inicial e na prática pedagógica de professores de Matemática do Ensino 

Fundamental. 

Retomaremos, mais uma vez, nossos objetivos, por ocasião da elaboração das 

considerações finais de nossa pesquisa, quando ponderaremos sobre seu alcance. 

 

4.3. Conceituando Pesquisa Científica 

 
 

As pesquisas realizadas tendem a mostrar caminhos a serem seguidos, 

desmitificando antigos modelos e recriando novos, colaborando assim, com o 

desenvolvimento técnico e cientifico vivenciados pela sociedade moderna e tecnológica 

atual.  

Segundo pesquisadores como D’Ambrosio (1998) e Fiorentini e Lorenzato (2012), 

dentre outros, a pesquisa dita cientifica segue um processo de investigação metódico acerca 

de um determinado assunto, com o principal objetivo de esclarecer aspectos do objeto de 

estudo, que poderão ser utilizados como modelo para outras situações que se assemelham 

à situação do objeto de estudo, buscando assim, melhorar os processos utilizados 

anteriormente, ou seja, refinando o processo para que este possa servir de modelos.  

Também para Bicudo (1993), podemos compreender que pesquisar significa 

perseguir questionamentos de modo rigoroso, sistêmico e criterioso em torno do assunto 

que se estuda, buscando assim todas as dimensões da situação. 

Já Javaroni et. al. (2011) fazem o recorte para uma pesquisa na área de Educação 

Matemática, afirmando que: 
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[...] quando estamos elaborando ou executando uma pesquisa em 

Educação Matemática, estamos buscando entender as relações que 

acontecem com os “objetos” de nosso estudo, ancorados em uma 

perspectiva teórica que sustenta nossa forma de conceber o mundo em 

que vivemos (JAVARONI et. al., 2011, p.198). 

 

Advogamos com Fiorentini & Lorenzato (2012) que relatam que a pesquisa é uma 

atividade humana, honesta, cujo propósito é descobrir respostas para as indagações ou 

questões significativas que são propostas e que poderão sanar algumas dificuldades no 

processo apresentado. Na mesma direção, Porfírio e Oliveira (1999) afirmam que 

investigar é um termo que, por muitas vezes, é usado para descrever certo tipo de 

atividade a que se associam características, tais como descoberta, exploração, pesquisa, 

autonomia e tomada de decisões, baseando-se no fato estudado. 

Investigar nessa perspectiva, segundo Skovsmose (2001), significa trabalhar com 

questões que se utilizam de processos de investigação adequados, podendo possibilitar a 

criação de conhecimento, bem como modificar os processos já existentes.  

Desse modo, segundo Ponte (2009):  

 

[...] investigar não representa obrigatoriamente trabalhar em problemas 

que envolvam raciocínio muito complexo, trata-se de investigar 

propriedades e relações partindo-se do conhecimento de que já se 

dispõe e, conforme surgem as incertezas e as dúvidas no decorrer do 

processo, busca-se por novas informações, criando assim novas 

oportunidades construir o conhecimento (PONTE, 2009, p.29). 

 

Diante das questões expostas, entendemos que pesquisar requer critérios e 

objetivos delineados, de forma que se possa estudar um fenômeno em sua completude, 

buscando assim melhorar o desempenho ou a qualidade do objeto estudado, até mesmo 

para o surgimento de “novos modelos” de teorias ou práticas. 

Portanto, no presente trabalho, especificamente, buscaremos utilizar as 

características e as ferramentas da pesquisa cientifica para encontrarmos vertentes que 

possam demonstrar quais são as contribuições de atividades exploratórias de Álgebra e 

Geometria com a utilização do software GeoGebra para o surgimento de novos modelos 

a serem considerados na formação continuada de professores de Matemática do Ensino 

Fundamental. 
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4.4. Delineando uma Pesquisa Qualitativa 

 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa começou a 

despontar no cenário de pesquisa com maior intensidade no século XIX, provindo das 

pesquisas realizadas no campo da Sociologia. Este tipo de pesquisa tem como um de seus 

objetivos centrais compreender o mundo dos sujeitos e determinar como e com que 

critério eles o julgam (BOGDAN & BIKLEN, 1994). 

Segundo relatado por Bogdan e Biklen (1994), este tipo de pesquisa tem como 

uma de suas características importar-se profundamente com as ações, com as pessoas, 

com as suas ideias, com o contexto onde ocorrem as ações e fatos a serem pesquisados, 

visando assim buscar resultados fidedignos à realidade pesquisada, para que decisões 

possam ser tomadas. Os mesmos autores ainda destacam que o foco principal que 

pesquisadores devem ter, é melhor compreender o comportamento e a experiência 

humana: 

 

Pelo qual as pessoas constroem significados e descrevem o que são 

aqueles significados. Usam observação empírica por que é com eventos 

concretos do comportamento humano que os investigadores podem 

pensar mais clara e profundamente sobre a condição humana 

(BOGDAN & BIKLEN, 1998, p.38). 

 

Na mesma direção, Goldenberg (2004) relata que um dos principais objetivos da 

pesquisa qualitativa não é a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma 

instituição, de uma trajetória, etc. Diante disso, a pesquisa qualitativa preocupa-se em 

estudar os sujeitos inseridos na sua realidade, devido a este fato, a pesquisa desenvolve-

se no próprio campo onde os fenômenos a serem pesquisados acontecem. 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Comungando das mesmas ideias de Minayo (2001) e de Bogdan e Biklen (1994), 

Javaroni et. al. (2011) destacam que as pesquisas de sentido qualitativo buscam qualificar, 

atribuir qualidades, tratando de questões subjetivas.  

Na mesma direção, Strauss e Corbin (2008) pontuam que a pesquisa qualitativa 

permite ao pesquisador obter subsídios sobre os processos de pensamentos, sentimentos 



71 

 

e emoções dos sujeitos pesquisados, o que métodos convencionais de pesquisa 

quantitativa não permitem obter. Já Bicudo (2012) afirma: 

 

O qualitativo engloba a ideia do subjetivo, passível de expor sensações 

e opiniões. O significado atribuído a essa concepção de pesquisa 

também engloba noções a respeito de percepções de diferenças e 

semelhanças de aspectos comparáveis de experiências, [...] Entende-se 

que a noção de rigor não seria aplicável a dados qualitativos, uma vez 

que a eles faltaria precisão e objetividade, dificultando ou 

impossibilitando a aplicação de quantificadores (BICUDO, 2012, 

p.116). 

 

Segundo nos relata Bogdan e Biklen (1994), na investigação qualitativa, o 

investigador é o instrumento principal no ambiente natural, analisando os dados de forma 

indutiva e adotando estratégias e procedimentos de forma a considerar as experiências de 

acordo com o ponto de vista do sujeito da investigação. Ainda de acordo com os 

pesquisadores, são cinco as principais características da pesquisa qualitativa que, 

acreditamos, justificam nossa opção metodológica: 

  

- Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal: Em nossa pesquisa, os dados foram obtidos 

diretamente na escola, ambiente natural do professor; 

 

- A investigação qualitativa é descritiva, podendo reduzir as narrativas ou dados 

transcritos de áudios ou vídeos em dados numéricos: Em nossa pesquisa, intentamos 

descrever todos os dados obtidos pelos instrumentos de pesquisa; 

 

- Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos, pois a prioridade da pesquisa está na forma como se 

desenvolvem as atividades em estudo, tanto nos procedimentos como nas interações entre 

os objetos/sujeitos de estudo: Em nossa pesquisa, procuramos valorizar mais o processo 

de condução das atividades e não só o produto advindo de sua realização; 

 

- Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva: Em 

nossa pesquisa, buscamos uma análise dos dados baseando-se nas nossas percepções; 
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- O significado é de importância vital na abordagem qualitativa, pois o investigador estuda 

os dados de forma minuciosa para interpretar o significado e o resultado final: Em nossa 

pesquisa, tentamos interpretar os significados a partir do conjunto de dados obtidos pelos 

diversos instrumentos de pesquisa. 

 

4.5. Apresentando os Questionários como Instrumentos de Pesquisa  

 

Segundo Gil (1999), o questionário pode ser definido como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas 

por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas e situações vivenciadas. O questionário, por sua vez, 

busca colher dados de cunho empírico, pois estão relacionados à vivência e experiência 

da pessoa a ser pesquisada. 

Na mesma perspectiva, Fiorentini (2006) afirma que o questionário como 

instrumento de pesquisa é uma das ferramentas mais tradicionais para a coleta de dados, 

pois pode atingir a um maior grupo de participantes. 

Como instrumento de pesquisa, o questionário pode apresentar questões abertas 

ou fechadas. As questões abertas são as questões que permitem ao participante expressar-

se livremente, utilizando-se de linguagem própria e usual. As questões fechadas são 

aquelas em que o participante da pesquisa escolhe sua resposta dentre as opções 

apresentadas no próprio formulário.  

Dentre as características desse instrumento de pesquisa, podemos citar as 

seguintes que nos fizeram optar por sua utilização em nossa pesquisa: 

 

- Possibilita atingir grande número de pessoas; 

 

- Implica em menores gastos; 

 

- Garante o anonimato dos participantes; 

 

- Permite flexibilidade no tempo de resposta. 

 

A tabulação dos dados e sua análise também é um fator de grande relevância, pois 

o questionário permite uma maior facilidade na manipulação das informações coletadas.  
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Nessa pesquisa, utilizaremos dois questionários distintos. O primeiro questionário 

aplicado foi o “Questionário de Identificação”, cujo objetivo principal foi conhecer 

melhor o participante da pesquisa, coletando dados tais como formação acadêmica, 

atuação profissional, tempo de docência, etc. O segundo questionário aplicado foi o 

“Questionário de Avaliação”, cujo objetivo principal foi verificar se as atividades 

propostas, utilizando-se o software Geogebra como ferramenta didática, colaboraram 

com a prática pedagógica dos professores no Ensino Fundamental, bem como possibilitar 

aos participantes fazer uma avaliação do minicurso ministrado. 

Os dois questionários seguem na íntegra nos Apêndices e serão analisados no 

próximo capítulo. 

 

4.6. Apresentando o Contexto e os Participantes da Pesquisa 

 

As duas escolas nas quais os professores de Matemática do Ensino Fundamental 

participantes de nossa pesquisa lecionam, localizam-se na região metropolitana de Belo 

Horizonte – MG, sendo escolas pertencentes à Rede Estadual de Ensino, oferecendo no 

período matutino todas as séries do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. No turno da 

tarde, oferecem Ensino Fundamental I e II e no turno noturno, concentra-se a oferta de 

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos – EJA.  

Como uma de nossas tarefas de pesquisa foi oferecer um minicurso de formação 

continuada para professores de Matemática, a partir de atividades de exploração visual e 

numérica relacionadas a conceitos de Álgebra e Geometria trabalhados no Ensino 

Fundamental, com a utilização do software GeoGebra, escolhemos o laboratório de 

informática de uma das duas escolas, por ser mais espaçoso e melhor equipado. 

O laboratório de informática utilizado conta com 21 computadores conectados à 

Internet, todos em bom funcionamento, além de um retroprojetor, para que pudéssemos 

utilizá-lo paralelamente ao uso dos computadores, para apresentação das tarefas aos 

participantes. A manutenção dos equipamentos desse laboratório de informática é feita 

sempre que requisitada pela direção da escola ao Núcleo de Tecnologia Educacional – 

NTE da Secretária Estadual de Educação de Minas Gerais – SEE/MG.  

Os participantes da pesquisa foram 9 (nove) professores de Matemática que 

lecionam para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, em escolas da rede pública de 

ensino, localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte – MG. Todos os 
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professores são habilitados em cursos de Licenciatura em Matemática e dentre eles, 

alguns já haviam cursado pós-graduação lato sensu.  

Os participantes serão apresentados mais detalhadamente no próximo capítulo, 

especialmente, por ocasião da análise do Questionário de Identificação. 

 

4.7. Apresentando as Atividades Exploratórias 

 

Atividades denominadas exploratórias implicam em ações de testar, conjecturar, 

modelar, observar e tirar conclusões acerca de um tema proposto a um grupo de 

participantes, segundo nos relata Silva (2009), permitindo assim, estruturar e reestruturar 

as situações do objeto de estudo, facilitando o processo de investigação das questões 

propostas. O autor menciona ainda que o instrumento de atividades exploratórias pode 

permitir que sejam exploradas situações problemas, bem como criar e recriar novas 

conjecturas sobre o objeto de estudo, permitindo assim ao participante, investigar 

propriedades inerentes ao objeto de estudo. 

Podemos perceber, então, que as atividades exploratórias se tornam uma poderosa 

ferramenta no processo de construção do conhecimento, permitindo a modelagem de uma 

nova estrutura cognitiva. As atividades exploratórias ainda permitem aos participantes 

construir situações que os levem a uma nova dimensão do conhecimento, construindo 

assim, conjecturas a partir de sua própria prática, conforme afirma Valente (1999). 

No mesmo sentido, Penteado (2009) relata que as atividades exploratórias podem 

ser consideradas uma ferramenta poderosa e motivadora para o desenvolvimento do 

conhecimento a partir da prática dos participantes. Diante do caráter exploratório e 

investigativo, as atividades exploratórias devem ser convidativas e atrativas, com o intuito 

de incentivar os participantes a explorar as propriedades do objeto, criar novos modelos, 

bem como possibilitar um refinamento do processo cognitivo. 

Uma conexão entre investigar e explorar é feita por Porfírio e Oliveira (1999): 

 

Investigar é um termo que, muitas vezes, é usado em sentido lato para 

descrever um certo tipo de atividade a que se associam características, 

tais como, descoberta, exploração, pesquisa, autonomia, tomada de 

decisões, espírito crítico (PORFÍRIO, OLIVEIRA, 1999, p.111). 

 

Logo, investigar através das atividades exploratórias segundo nos relata autores 

como Ponte, Oliveira e Brocardo (2009) e Skovsmose (2001), significa trabalhar com 
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questões que, ao buscar as possíveis respostas, por qualquer processo, criam situações 

que inicialmente podem apresentar-se confusas, mas que utilizando processos de 

investigação adequados, podem possibilitar a criação de conhecimentos e agregar novos 

aos já existentes.  

Nesse mesmo sentido, Frota (2005) advoga que as práticas com atividades 

exploratórias são cruciais para o desenvolvimento de uma postura mais investigativa no 

processo de aprendizagem da Matemática: 

 

Atividades de investigação podem conformar uma concepção de 

matemática como algo dinâmico, do conhecimento matemático como 

em construção, através do desenvolvimento de ideias e processos, 

constituintes do pensar e fazer matemáticos (FROTA, 2005, p. 2). 

 

Percebemos, então, que as atividades exploratórias podem instigar e colaborar 

com o ensino de Álgebra e Geometria, possibilitando assim que o participante possa 

investigar processos, bem como compreender e participar do processo de construção do 

conhecimento em Matemática. Tais atividades assumem também um enfoque formativo 

e podem contribuir significativamente com o processo de formação e de construção 

colaborativa. 

Portanto, no minicurso de formação continuada oferecido para os professores de 

Matemática participantes de nossa pesquisa, elaboramos e implementamos 9 (nove) 

atividades de exploração visual e numérica relacionadas a conceitos de Álgebra (4 

atividades) e Geometria (5 atividades) trabalhados no Ensino Fundamental, com a 

utilização do software GeoGebra, descritas nos quadros abaixo. 

 

Nº Atividade Data 

1 Funções do 1º grau 01/07/2017 

2 Crescimento e Decrescimento de Funções do 1º grau  01/07/2017 

3 Deslocamentos Gráficos de Funções do 1º grau 01/07/2017 

4 Deslocamentos Gráficos de Funções do 2º grau 01/07/2017 

 

Quadro 1: Cronograma das Atividades Exploratórias de Álgebra 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 
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Nº Atividade Data 

5 Soma dos Ângulos Internos do Triângulo 08/07/2017 

6 Áreas do Triângulo 08/07/2017 

7 Mediana e Baricentro de um Triângulo Qualquer 08/07/2017 

8 Área e Altura de um Triângulo Qualquer 08/07/2017 

9 Relação entre Base, Altura e Área de um Triângulo  08/07/2017 

Quadro 2: Cronograma das Atividades Exploratórias de Geometria 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

As atividades exploratórias seguem nos anexos e serão analisadas no próximo 

capítulo. 
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Capítulo 5 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS 

 

Deve-se analisar comparativamente as diferentes respostas, as ideias 

novas que aparecem, o que confirma e o que rejeita as hipóteses iniciais, 

o que estes dados levam a pensar de maneira mais ampla. Este momento 

exige muito tempo de reflexão e dedicação para se tirar o máximo de 

ideias de cada resposta conseguida (GOLDENBERG, 2004, p.94). 

 

Neste capítulo, apresentaremos alguns dados relativos aos participantes, 

lembrando que utilizamos como instrumentos de coleta de dados um questionário de 

identificação e outro de avaliação do minicurso realizado. Em seguida, descrevemos a 

realização das atividades exploratórias sob a forma de minicurso e finalizamos com a 

análise dos dados coletados. 

 

5.1. A escolha dos participantes  

 

Conforme mencionado anteriormente, esta pesquisa teve como objetivo investigar 

as contribuições de atividades exploratórias de Álgebra e Geometria com a utilização do 

software GeoGebra para a formação continuada de professores de Matemática do Ensino 

Fundamental. Para que pudéssemos realizar este estudo, selecionamos professores de 

Matemática da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, que lecionam Matemática nos 

anos finais do Ensino Fundamental, em escolas da região metropolitana de Belo 

Horizonte – MG, doravante chamados participantes.  

A inclusão dos participantes da pesquisa se deu de forma voluntária, após serem 

explicitadas as tarefas a serem realizadas. Totalizamos 15 participantes que se 

propuseram a colaborar e participar das tarefas propostas no decorrer da pesquisa. 

A identificação dos participantes da pesquisa foi feita apenas pelas siglas P1 a P15 

garantindo, assim, o total sigilo dos participantes e de suas opiniões. 

 

5.2. A apresentação dos participantes 

 

Os dados que trazemos aqui sobre os participantes foram coletados no 

Questionário de Identificação.  
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5.2.1. Uma breve descrição dos participantes 

 

Descreveremos, a seguir, alguns dados dos 15 (quinze) professores de Matemática 

que participaram da pesquisa, respondendo ao questionário de identificação inicial 

proposto pelo pesquisador. 

 

Participante Breve Descrição 

P1 Professora licenciada em Matemática desde 1983, em uma universidade 

particular de Belo Horizonte/MG; cursou Pós-Graduação em área 

administrativa; atua há mais de 20 anos na profissão e não tem 

conhecimentos sobre softwares educativos; relatou não ter conhecimento 

sobre o software GeoGebra e que nunca participou de minicurso 

direcionado à utilização de softwares no processo de ensino da 

Matemática; não se sente capacitada para fazer uso das tecnologias no 

ensino, pois relata pouca experiência com a informática; apresenta idade 

acima de 60 anos. 

 

Participante Breve Descrição 

P2 Professora licenciada em Matemática em um centro universitário de 

Belo Horizonte – MG, no ano de 1994; tem mais de 20 anos de efetivo 

exercício na docência; na graduação, não cursou nenhuma disciplina 

relacionada ao uso das tecnologias no processo de ensino e tem Pós-

Graduação em Psicopedagogia; não apresenta conhecimentos sobre 

softwares educativos no processo de ensino da Matemática; conhece o 

software GeoGebra mas nunca fez uso, portanto não se sente capacitada 

para trabalhar com tal ferramenta; relata que nunca participou de 

minicurso relacionado ao uso de softwares no processo de ensino da 

Matemática, citando falta de oportunidades oferecidas pelo sistema de 

ensino em que atua, apresenta idade na faixa etária entre 50 e 59 anos de 

idade. 
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Participante Breve Descrição 

P3 Professor licenciado em Matemática no ano de 2004 por uma faculdade 

do Norte de Minas Gerais; já cursou disciplinas relacionadas a 

tecnologias no processo de ensino; cursou Pós-Graduação na área de 

Ensino de Matemática e não tem conhecimento sobre softwares 

educativos no processo de ensino da Matemática; não tem conhecimentos 

sobre o GeoGebra e, devido a tal fato, nunca o utilizou em suas aulas; 

não se sente capacitado para utilizar softwares educativos em suas aulas, 

devido à falta de capacitação.; leciona há 5 anos para o Ensino 

Fundamental e acredita que o uso das tecnologias pode melhorar o 

processo de ensino; apresenta idade entre 40 e 49 anos. 

 

Participante Breve Descrição 

P4 Professora licenciada em Matemática deste 2005, concluiu a graduação 

em um centro universitário localizado em Belo Horizonte – MG e leciona 

Matemática há 15 anos; afirmou que na Graduação não cursou nenhuma 

disciplina relacionada a tecnologias no processo de ensino, não cursou 

Pós-graduação e nunca utilizou softwares educativos em suas aulas; 

ainda relata que não conhece o software GeoGebra e não se sente 

capacitada em utilizá-lo; acredita que com a utilização dos softwares 

educativos, suas aulas podem melhorar e encorajar os alunos a novos 

processos de aprendizagem; apresenta idade entre 40 e 49 anos. 

 

Participante Breve Descrição 

P5 Professor licenciado em Matemática no ano de 2002, em uma faculdade 

privada, sendo sua Graduação feita na modalidade EAD; leciona há mais 

de 15 anos para os Ensinos Fundamental e Médio e não cursou nenhuma 

disciplina relacionada às tecnologias no processo de ensino da 

Matemática na Graduação; ainda relata que não cursou Pós-Graduação e 

não tem conhecimentos sobre softwares educativos; não conhece o 

GeoGebra mas apresenta interesse em utilizá-lo em suas aulas; participou 

de diversas formações continuadas, mas sempre relacionadas a legislação 

educacional; apresenta idade entre 40 e 49 anos. 
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Participante Breve Descrição 

P6 Professora licenciada em Matemática no ano de 2016, em uma faculdade 

privada na modalidade EAD e não cursou disciplinas relacionadas às 

tecnologias no processo de ensino da Matemática; leciona há 5 anos e 

não cursou Pós-Graduação; nunca utilizou softwares educativos em suas 

aulas, mas conhece o software GeoGebra e pretende utilizá-lo assim que 

conhecer a ferramenta um pouco mais; acredita que as tecnologias podem 

mudar o processo de ensino, colaborando com o ensino de Matemática; 

apresenta idade entre 40 e 49 anos. 

 

Participante Breve Descrição 

P7 Professor licenciado em Matemática em uma universidade privada no 

ano de 2005; leciona Matemática há mais de 20 anos; na Graduação, 

não cursou nenhuma disciplina relacionada ao uso das tecnologias no 

processo de ensino de Matemática; não cursou Pós-graduação e nunca 

utilizou softwares educativos em suas aulas; conhece o software 

GeoGebra apenas pela internet, mas nunca o utilizou, pois não se sente 

capacitado para isso; tem interesse em fazer curso de capacitação para 

fazer uso das tecnologias no processo de ensino, pois acredita que as 

tecnologias disponíveis podem colaborar com o processo de ensino da 

Matemática; apresenta idade entre 40 e 49 anos. 

 

Participante Breve Descrição 

P8 Professora licenciada em Matemática via EAD no ano de 2010, leciona 

Matemática entre 5 e 10 anos; na Graduação, não cursou nenhuma 

disciplina relacionada ao uso das tecnologias no processo de ensino de 

Matemática; não cursou Pós-graduação ainda, por falta de oportunidade 

e tempo; não apresenta conhecimentos sobre softwares educativos no 

processo de ensino de Matemática e nunca os utilizou em suas aulas; 

ainda não conhece o GeoGebra, mas tem vontade de utilizá-lo, por 

acreditar que ele pode colaborar com o processo de ensino de 

Matemática; apresenta idade entre 25 e 29 anos. 
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Participante Breve Descrição 

P9 Professor graduado em Administração de Empresas com 

complementação pedagógica em Matemática, concluída no ano de. 

2016; leciona Matemática entre 2 e 5 anos; não cursou Pós-Graduação 

e não tem conhecimento sobre softwares educativo devido à sua 

formação, que na realidade é uma complementação pedagógica; 

conhece o software GeoGebra mas nunca o utilizou em suas aulas; tem 

interesse em fazer formação continuada relacionada ao uso das 

tecnologias no processo de ensino da Matemática; apresenta idade entre 

25 e 29 anos. 

 

Participante Breve Descrição 

P10 Professor licenciado em Matemática no ano de 2015, em uma faculdade 

privada de Belo Horizonte – MG; leciona Matemática entre 5 e 10 anos; 

cursou a disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação na 

Graduação e não cursou Pós-Graduação; já utilizou softwares 

educativos em suas aulas e, dentre eles, o GeoGebra no ensino de 

Geometria Plana. O participante se sente capacitado para fazer uso das 

tecnologias no processo de ensino de Matemática; apresenta idade entre 

40 e 49 anos. 

 

Participante Breve Descrição 

P11 Professor licenciado em Matemática por um centro universitário de 

Belo Horizonte – MG, no ano de 1998; leciona há mais de 20 anos; 

cursou disciplinas relacionadas a tecnologias no processo de ensino da 

Matemática, tais como Algoritmos e Estruturas de Dados; não cursou 

Pós-Graduação, mas já utilizou softwares educativos em suas aulas, 

dentre eles, o GeoGebra; afirma que o uso das tecnologias pode elevar 

a autoestima do aluno no processo de ensino de Matemática; apresenta 

idade entre 50 e 59 anos. 
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Participante Breve Descrição 

P12 Professora licenciada em Matemática por uma instituição privada de 

Belo Horizonte – MG no ano de 2011; leciona para o Ensino 

Fundamental há 3 anos; cursou disciplinas relacionadas ao uso das 

tecnologias no processo de ensino da Matemática apenas na Graduação; 

não possui Pós-Graduação e nunca utilizou softwares educativos em 

suas aulas; conhece o GeoGebra, mas não faz uso dele, pois não se sente 

capacitada para tal; nunca participou de cursos de formação continuada 

direcionada ao uso das tecnologias no processo de ensino; apresenta 

idade entre 30 e 39 anos. 

 

Participante Breve Descrição 

P13 Professor graduado em Administração de Empresas por uma instituição 

privada no ano de 2009; possui complementação pedagógica para atuar 

como professor de Matemática; leciona há 6 anos para o Ensino 

Fundamental; não cursou disciplinas relacionadas ao uso das 

tecnologias no processo de ensino na Graduação e não possui Pós-

Graduação; conhece o software GeoGebra e, inclusive, já o utilizou em 

suas aulas; acredita que o uso dos softwares educativos pode colaborar 

com o processo de ensino de Matemática, mas afirmou ter alguma 

dificuldade no uso dos softwares, pois precisa ainda fazer capacitação 

adequada; apresenta idade entre 40 e 49 anos. 

 

Participante Breve Descrição 

P14 Professor licenciado em Matemática no ano de 2003, por um centro 

universitário de Belo Horizonte – MG; leciona há 10 anos; não cursou 

nenhuma disciplina relacionada ao uso das tecnologias no processo de 

ensino da Matemática; não possui curso de Pós-graduação; conhece o 

software GeoGebra mas nunca o utilizou devido à falta de capacitação; 

apresenta idade entre 30 e 39 anos. 
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Participante Breve Descrição 

P15 Professora licenciada em Matemática no ano de 1997 por um centro 

universitário de Belo Horizonte – MG, leciona Matemática há mais de 

20 anos para alunos do Ensino Fundamental; não cursou nenhuma 

disciplina relacionada ao uso das tecnologias no processo de ensino da 

Matemática na Graduação; não cursou Pós-graduação e nunca fez uso 

de softwares educativos em suas aulas; não conhece o software 

GeoGebra mas tem vontade de utilizá-lo em suas aulas, apesar de ainda 

não se sentir capacitada para tal; apresenta idade entre 40 e 49 anos. 

Quadro 3 – Descrição dos Participantes 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

5.2.2. Dados concisos dos participantes 

 

Dentre os participantes, destacamos que 53% (8) são do gênero feminino e 47% 

(7) do masculino. A idade foi um fator pesquisado também e constatamos que 13% (2) 

dos participantes pertencem à faixa etária entre 25 a 29 anos de idade, 13% (2) pertencem 

à faixa etária entre 30 a 39 anos, 47% (7) pertencem à faixa etária entre 40 a 49 anos, 20% 

(3) pertencem à faixa etária entre 50 a 59 anos e apenas 7% (1) tem idade superior a 60 

anos. 

Outro aspecto observado foi o ano de conclusão do curso de graduação e 

destacamos que 27% (4) dos participantes concluíram seu curso entre os anos de 1983 a 

2000, 46% (7) entre os anos de 2001 a 2010 e 27% (4) entre os anos de 2011 a 2017. 

Também destacamos que todos os participantes da pesquisa concluíram sua graduação 

em instituições de ensino superior privadas, sendo 87% (13) na modalidade presencial e 

13% (2) na modalidade a distância.  

O fator ano de conclusão teve ainda o objetivo de verificar a partir de que período, 

os centros de formação de professores passaram a ofertar disciplinas relacionadas ao uso 

das tecnologias no processo de ensino de Matemática. Nossos dados mostram que 

somente os participantes formados entre 2011 e 2017 cursaram tais disciplinas em sua 

Graduação. Assim, do total de 15 participantes, apenas 33% (5) cursaram alguma 

disciplina relacionada ao uso das tecnologias no processo de ensino de Matemática e, 

dentre as disciplinas cursadas, foram citadas Tecnologias da Informação e Comunicação 

e Algoritmos e Estruturas de Dados. 
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O tempo de efetivo exercício na docência no Ensino Fundamental foi outro 

aspecto observado e constatamos que 20% (3) dos participantes atuam entre 2 a 5 anos, 

27% (4) atuam entre 5 a 10 anos, 13% (2) atuam entre 10 e 15 anos e 33% (5) atuam há 

mais de 20 anos na docência. 

Dos participantes, apenas 20% (3) fizeram curso de Pós-Graduação e 80% (12) 

não cursaram por motivos diversos. Dos cursos citados constatamos Inspeção Escolar, 

Psicopedagogia e Educação Matemática. Apenas um participante afirma ter cursado 

alguma disciplina na Pós-Graduação relacionada ao uso das tecnologias no processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática, justamente aquele que cursou Pós-Graduação em 

Educação Matemática. 

Em relação ao uso de softwares educativos, apenas 27% (4) dos participantes já 

fizeram seu uso em aulas e 73% (11) dos participantes ainda não o fizeram, pois alegaram 

não ter conhecimento o suficiente sobre tais ferramentas, ainda que vários afirmaram que 

gostariam de utilizá-los. Também constatamos que as escolas onde os participantes 

lecionam possuem laboratório de informática interligados à internet, possuindo, em 

média, 21 computadores cada. 

Todos os participantes afirmaram que gostariam de participar do minicurso a ser 

oferecido pelo pesquisador e que tal oferta deveria acontecer regularmente, pois o uso das 

tecnologias pode motivar os alunos a investigar novas possibilidades de construir 

conhecimento, bem como incentivar o próprio professor no exercício da docência. 

A seguir, apresentamos algumas relações entre dados acima mencionados na 

forma de gráficos de colunas. 
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Gráfico 1 – Relação ano de formação x Utilização das tecnologias na docência 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

 

Gráfico 2 – Relação idade dos participantes x Utilização das tecnologias na docência 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 
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Gráfico 3 – Relação tempo de exercício x Utilização das tecnologias na docência 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

5.3. Descrição das atividades exploratórias sob a forma de minicurso 

 

A proposta do minicurso coadunou com as ideias de Poloni (2015), para quem o 

professor, por meio de cursos de formação continuada ou em serviço, deve reconstruir 

suas práticas a fim de melhorar a qualidade do ensino oferecido e, assim, modificar os 
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Nessa direção, propusemos o minicurso com a intenção de instigar os professores 

de Matemática a buscar novas ferramentas pedagógicas que pudessem colaborar com os 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática, especialmente no Ensino 

Fundamental. Além disso, também intentamos instigar os professores a utilizar as 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática – TICEM, 

0 0

2

1

0

1

0

3

2

1 1

4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Menos de 2 02---05 05---10 10---15 15---20 Mais de 20

TEMPO DE EXERCICIO x USO DAS TIC

sim não



87 

 

especificamente, os softwares educativos, a partir da experiência de utilização do 

GeoGebra. 

A abordagem que fizemos nessa fase de nossa pesquisa foi puramente formativa, 

na qual utilizamos o software GeoGebra na abordagem de questões exploratórias de 

Álgebra e Geometria Plana, sendo que o professor participante deveria utilizar as 

ferramentas do software GeoGebra na resolução das questões propostas. O minicurso foi, 

assim, dividido em 3 (três) etapas consecutivas.  

Na 1ª etapa, fizemos uma breve explanação sobre a importância do uso das 

TICEM, apresentando a importância do uso das ferramentas tecnológicas e, dentre elas, 

o software GeoGebra. 

Na 2ª etapa, realizada no mesmo dia da 1ª etapa, propusemos a realização de 

atividades exploratórias relacionadas ao ensino da Álgebra lecionada no Ensino 

Fundamental, utilizando o software GeoGebra para representações algébricas e gráficas 

de funções. 

Na 3ª etapa, realizada em outro dia, propusemos a realização de atividades 

exploratórias relacionadas ao ensino da Geometria lecionada no Ensino Fundamental, 

utilizando o software GeoGebra para representações gráficas de figuras planas e suas 

propriedades. 

Ao final da 3ª etapa, os participantes responderam um Questionário de Avaliação 

do minicurso proposto pelo pesquisador, com o qual buscamos conhecer as percepções 

dos participantes em relação às atividades exploratórias para professores de Matemática 

em exercício, utilizando se do espaço escolar e de softwares educativos. 

Passaremos, agora, a descrever cada etapa desenvolvida. 

 

5.3.1. 1ª etapa: Uma breve discussão sobre as TICEM em uma perspectiva formativa 

e a apresentação do GeoGebra 

 

A proposta inicial do minicurso foi desenvolver, juntamente com os professores 

participantes, um novo olhar sobre o ensino da Matemática no Ensino Fundamental, 

utilizando se das Tecnologias Educacionais disponíveis, especificamente, os softwares 

educativos no ensino de Matemática. Demonstrar os benefícios que as TICEM podem 

oferecer aos processos de ensino e aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental, 

foi outra vertente que exploramos com os participantes. 
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Em todas as etapas do minicurso, contamos com 9 dos 15 participantes que 

responderam ao Questionário de identificação. 

   

 

Figura 7 – Participantes do minicurso 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

 

Figura 8 – Debate sobre o uso das TICEM no ensino de Matemática 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017) 
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Iniciamos, introduzindo um breve conceito das TICEM, especificamente os 

softwares educativos e seus possíveis benefícios aos processos de ensino e aprendizagem 

da Matemática. Apresentamos questões gerais sobre a utilização das Tecnologias 

Educacionais de acordo com autores consagrados tais como Weigand e Weth (2002), 

Guajardo (2002), Valente (1999) e Lima (2009) que apontam para o uso dessas 

tecnologias como ferramentas mediadoras e auxiliares na sala de aula de Matemática. 

Destacamos o que salientam Costa e Fiorentini (2007), que declaram que 

incorporar o uso das tecnologias na prática pedagógica tem importância em dois sentidos: 

a formação dos alunos como seres humanos e o próprio desenvolvimento profissional dos 

professores, de modo que os educadores devem refletir sobre sua prática pedagógica e a 

qualidade de suas aulas em relação à aprendizagem dos alunos. 

Após a apresentação de referenciais teóricos, ocorreu um debate entre os 

participantes, a partir de algumas questões levantadas. A partir dos relatos dos 

participantes em relação ao uso das Tecnologias Educacionais, percebemos que são 

muitas as suas aflições, pois percebia-se nitidamente pelas suas falas, que a maioria não 

dominava tais ferramentas, mas apresentava grande interesse em fazer uso delas em suas 

aulas. Os participantes destacaram ainda que, atualmente, a escola está ficando 

ultrapassada por não fazer uso de ferramentas tecnológicas nos processos de ensino e 

aprendizagem de diversas área do conhecimento, coadunando assim com Borba (2012), 

para quem as escolas precisam estar abertas às novas experiências com os aparatos 

tecnológicos. 

Os participantes salientaram também dificuldades enfrentadas que os impediam 

de fazer uso das ferramentas tecnológicas disponíveis no ensino da Matemática, como 

mostram os seguintes relatos gravados e devidamente transcritos:  

 

O principal motivo da falta de utilização é a formação que não existe na 

escola para a utilização do laboratório de informática e outras 

ferramentas tecnológicas (P8). 

 
Falta de material adequado na escola, tais como equipamentos em 

perfeito estado de uso e conectados à internet (P7). 

 

Falta de pessoal para auxiliar no laboratório de informática durante as 

aulas (P1). 

 

Cursos relacionados à utilização dos softwares educativos que serão 

usados pelos professores com mais prática e menos teoria (P5). 
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Curso de formação dentro da escola oferecido pela Secretária Estadual 

de Educação com técnicos em informática (P4). 

 

Os professores sugeriram que o período de formação fosse utilizado 

para formação na área de tecnologias e não seja obsoleto como hoje 

(P2). 

 

Após o debate, apresentamos atividades algébricas e geométricas realizadas com 

a utilização do GeoGebra. Essas atividades foram desenvolvidas pelo pesquisador com o 

intuito de destacar que os recursos oferecidos pelo software podem possibilitar aos alunos 

desenvolver atividades que permitem a investigação, a interação e a testagem, facilitando 

assim, o processo de construção do conhecimento, como destacado por Morais (2012) e 

Borba (2012). Assim, destacamos para os participantes que o GeoGebra possibilita: 

 

- Construir figuras geométricas planas e espaciais e deformá-las mantendo suas 

propriedades iniciais; 

  

- Criar novas ferramentas e adicioná-las na barra de menu, incrementando assim suas 

funções;  

 

- Que seus arquivos sejam facilmente compartilhados e armazenados. 

 

 

Figura 8 – Apresentação do GeoGebra 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 
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Figura 9 – Apresentação da interface do software GeoGebra 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

Elaboramos para os participantes, uma pequena apostila na qual constam as 

principais funcionalidades das ferramentas do software GeoGebra. Além da distribuição 

desse material, apresentamos via slides as principais ferramentas que constam na Barra 

de Menus, Barra de Ferramentas, Janela de Álgebra, Área de Trabalho e o Campo de 

Entrada. Para cada ferramenta apresentada, foram descritas as suas funcionalidades e 

possíveis casos de utilização. 

 

 

Figura 10 – Apresentação da Barra de Ferramenta do GeoGebra 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 
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5.3.2. 2ª etapa: Atividades Exploratórias de Álgebra 

 

A proposta de resolução das atividades relacionadas à Álgebra não visou apenas 

o denvolvimento das operações utilizadas nas questões, mas sim a utilização das 

ferramentas do GeoGebra na sua resolução, pois assim os participantes estariam 

manuseando e interagindo com as ferramentas do software.  

Tal situação coaduna com o processo de desenvolvimento profissional dos 

indivíduos descrito por Nóvoa (1992), que não deverá estar pautado apenas em bases 

teóricas, mas sim em práticas que possibilitem transformações, fazendo-se então 

necessário que o professor relacione práticas e teorias que possibilitem melhorar seu 

desenvolvimento profissional. 

Buscamos desenvolver uma atividade construcionista (PAPERT, 1996) onde o 

participante pudesse atuar ativamente no processo de criação e investigação, 

possibilitando assim, construir os conhecimentos necessários para a utilização do objeto 

estudado. Além das ferramentas propostas, os participantes poderiam fazer uso de outras 

oferecidas pelo software, possibilitando investigar novas possibilidades de uso e 

aplicação em outros contextos. 

 Por uma questão de detalhamento descritivo e também para evitar delongamentos 

desnecessários e repeticão de passos, optamos por descrever aqui, apenas duas Atividades 

Exploratórias de Álgebra, que consideramos as mais ricas em termos de investigação e 

interação entre os participantes.  

 

5.3.2.1. Atividade 1 – Funções do 1º grau 

 

O objetivo principal dessa atividade foi verificar as principais propriedades dos 

coeficientes angular e linear da função do 1º grau, a partir da plotagem do gráfico no 

software GeoGebra, bem como a funcionalidade das ferramentas aplicadas. 
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                                       Figura 11– Resolução da Atividade 1 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

 Os participantes conheceram o campo de entrada do software. Eles puderam 

perceber que, nesse campo, o usuário pode inserir os comandos, coordenadas, equações 

e funções diretamente a partir do uso do teclado do computador.  

 

 

 

Figura 12 – Campo de Entrada do GeoGebra 

                Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

 Nessa mesma atividade, os participantes conheceram o controle deslizante e a suas 

funcionalidades. Os participantes perceberam que tal ferramenta permite criar um seletor 

para um número ou para um ângulo qualquer, no caso especifico de funções do 1º grau, 

utilizamos o seletor como coeficiente angular e coeficiente linear. 
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Figura 13 – Controle deslizante para a Atividade 1 

            Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

   

 

Figura 14 – Área de trabalho do GeoGebra. 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

  Nessa fase da atividade, os participantes puderam movimentar os 

parâmetros do seletor, fazendo variar os valores estipulados para os coeficientes “a” e 

“b”.  A variação dos valores e a movimentação do gráfico foi um dos objetivos da tarefa, 

possibilitando aos participantes compreender a sua funcionalidade e aplicabilidade. Os 

participantes ainda puderam verificar as propriedades do seletor, bem como inserir ou não 

a malha na janela gráfica. 

 Os participantes perceberam então, o papel primordial do seletor nesse tipo de 

tarefa. Eles ainda alegaram que, utilizando-se de tal ferramenta, o aluno poderá ter uma 

visão melhor sobre as propriedades dos coeficientes, bem como a posição do gráfico das 
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funções do 1º grau.  A visualização do gráfico da função permite ao usuário chegar a 

conclusões e a definir propriedades, conforme citado por Borba (2012). 

 

 

Figura 15 – Controle deslizante do GeoGebra. 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

 Nessa etapa, os participantes perceberam que, tanto movimentando o seletor ou 

atribuindo valores para o mesmo, a movimentação do gráfico será a mesma, portanto 

podemos utilizar dois métodos para atingir único objetivo. 

 A tarefa propunha a criação de pontos sobre a reta do gráfico criado, utilizando-se 

da inserção de um novo ponto, e o objetivo era mostrar aos participantes que tal 

ferramenta permite ao usuário criar um novo ponto na área de trabalho ou zona 

geométrica. A criação de pontos pode vir também da interseção de dois ou mais objetos, 

que poderão ser renomeados pelo usuário a qualquer momento e as suas coordenadas 

aparecerão na janela de algébrica. Os participantes foram instigados a criar novos pontos 

na área geométrica para que pudessem verificar as possibilidades que tal instrumento 

oferece.  

 Após o manuseio da ferramenta “Inserção de ponto”, os participantes foram 

instigados a verificar na janela algébrica, as coordenadas polares dos pontos criados, 

possibilitando assim, além da visão geométrica, uma visão algébrica. 
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Figura 16 – Criando pontos com o GeoGebra 

                    Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

          

 Foi apresentada aos participantes, a funcionalidade da ferramenta “Mover”. A 

intenção foi mostrar que as figuras e pontos poderiam ser movidos, selecionando tal 

ferramenta e clicando sobre o objeto a ser movido, possibilitando então ao usuário, 

manipular as figuras construídas na área geométrica.  

Os participantes puderam mover pontos criados por meio dessa ferramenta, bem 

como verificar a sua empregabilidade em outras situações algébricas e geométricas. 

  

 

Figura 17 – Interseção entre dois pontos 

                Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 
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 O objetivo dessa etapa de construção foi mostrar aos participantes que, quando 

selecionada essa ferramenta e selecionadas, simultaneamente, duas figuras criadas pelo 

software, ele mostrará os pontos de interseção, bem como suas coordenadas.  

 Foi explorada também a funcionalidade da distância entre dois pontos, que 

permite ao software fornecer a distância entre dois pontos selecionados ou entre duas retas 

paralelas. Tal opção fornece a medida de um segmento, além do perímetro de um 

polígono qualquer, pela soma das medidas. 

 Outra ferramenta utilizada foi a que permite a criação de polígonos, permitindo 

ao participante criar um triângulo entre a reta gerada pelo software, relativa ao gráfico da 

função, e dois pontos definidos no eixo das abcissas. Para tanto, o participante deveria 

selecionar pelo menos três pontos quaisquer que serão os vértices do polígono. Após a 

apresentação dessa ferramenta, os participantes puderam criar diversas figuras, testando 

assim a funcionalidade e as possíveis aplicações, juntamente com outras ferramentas 

vistas anteriormente. 

 

 

Figura 18 – Construção de um triângulo 

                Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 
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 A área do triângulo foi também explorada na resolução dessa atividade, pois o 

usuário poderia testar e fazer conjecturas ao movimentar os pontos vértices do triângulo, 

criando assim uma relação entre os pontos e a área do triângulo. Nessa etapa, os 

participantes puderam relacionar as propriedades relativas à área do triângulo e ainda 

conjecturar sobre outras questões. 

 

Figura 19 – Área de um triângulo 

                 Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

Resumindo, para a resolução dessa atividade, os participantes conheceram 

algumas das ferramentas disponibilizadas pelo GeoGebra, bem como a funcionalidade de 

cada uma, favorecendo assim, o processo de resolução da atividade exploratória proposta.  

Construindo a atividade e utilizando-se das ferramentas disponíveis, os 

participantes puderam construir conceitos sobre cada ferramenta apresentada e utilizada, 

possibilitando assim, o emprego adequado das mesmas. Além de aplicar as ferramentas 

na atividade proposta, os participantes puderam testá-las em outras situações criadas por 

eles e verificar que a possibilidade de uso é imensurável. Percebemos ainda que eles 

passaram então, a utilizar todas as ferramentas de forma conjunta na tarefa proposta, 

adquirindo assim, confiança e prática. 

A interação entre os participantes do minicurso para a resolução da atividade 

proposta também foi um fator primordial para que eles pudessem compreender melhor as 

funcionalidades de cada ferramenta apresentada. A colaboração entre eles, discutindo 
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sobre a funcionalidade de cada ferramenta aplicada, foi outro fato que merece destaque, 

pois a colaboração ajudou na compreensão e aplicação das ferramentas. Tal situação é 

destacada por Nóvoa (1992) ao salientar que, na formação continuada dos professores, a 

interação entre os pares é de essencial importância, pois a troca de experiências é 

primordial para o aprimoramento profissional. 

No decorrer da resolução da atividade proposta, buscamos interagir 

individualmente com cada participante, buscando entender quais seriam as suas 

dificuldades e compreensões sobre esse processo de ensino, até então novo para todos 

eles. 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Participantes interagindo na resolução da Atividade 1 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 
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5.3.2.2. Atividade 4 – Deslocamentos Gráficos de Funções do 2º grau 

 

O objetivo principal dessa atividade foi verificar as propriedades dos parâmetros 

da função, posição do gráfico, crescimento e decrescimento, bem como a plotagem do 

gráfico, utilizando-se das ferramentas do GeoGebra. 

Os participantes verificaram o papel exercido por cada coeficiente da função do 

2º grau, utilizando-se da ferramenta “Seletor”. Tais verificações foram feitas após a 

plotagem do gráfico. Diante de tal situação, os participantes puderam estabelecer relações 

entre tais coeficientes e, assim, verificar as propriedades inerentes a esse tipo de função. 

Inicialmente, os participantes utilizaram-se de uma função do 2º grau genérica, 

podendo assim estabelecer parâmetros por meio do controle deslizante do GeoGebra. Eles 

compreenderam a importância de especificar os comandos no campo de entrada do 

software, pois assim, eles puderam compreender de qual tipo de função se tratava. 

 

 

Figura 21 – Controle deslizante para a Atividade 4 

                  Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

 Anteriormente, os participantes já tinham definido qual a funcionalidade do 

controle deslizante e sua aplicabilidade. Aqui, cada coeficiente foi definido por um 

controle “a”,” b” e “c”, possibilitando assim, verificar o comportamento de cada um na 

função dada. A verificação se deu através da movimentação dos controles, utilizando se 

da ferramenta “Mover”. 
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Figura 22 – Gráfico da função x2 + x + 1 – comportamento dos coeficientes 

Fonte: Dados do autor (2017). 

 

 Após a criação do gráfico, os participantes puderam manusear cada controle / 

parâmetro e, assim, verificar as propriedades sobre tal função. Os participantes 

destacaram que, com a visualização do gráfico, fica mais fácil para o aluno compreender 

o comportamento do gráfico em relação aos parâmetros. 

 

 

Figura 23 – Gráfico da função –3x2 + x + 1 – comportamento dos coeficientes 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 
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Figura 24– Gráfico da função –3x2 + x + 2 – comportamento dos parâmetros 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

  Pela análise do gráfico, os participantes identificaram as raízes da função 

e destacaram suas propriedades, utilizando-se das ferramentas do software. Destacaram 

ainda que, para os alunos, essa ferramenta será de grande utilidade, pois eles apresentam 

muitas dificuldades em reconhecer as raízes da função. 

 A participante P7 destacou que a visualização da figura instigará o aluno, 

facilitando assim, o processo de aprendizagem. 

 

 

Figura 25 – Raízes da função do segundo grau 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 
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Os participantes puderam destacar, pela visualização do gráfico, as propriedades 

inerentes ao crescimento e decrescimento da função. Diante de tal situação, puderam criar 

conjecturas, chegando assim aos conceitos formais. 

 

 

Figura 26 – Crescimento / decrescimento da função do 2º grau – Intervalo ilimitado 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

 

Figura 27 – Crescimento / decrescimento da função do 2º grau – Intervalo limitado 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

No exemplo dessa figura, os participantes destacaram que, a partir do momento 

em que são destacados os intervalos de crescimento e decrescimento, fica mais fácil para 

o aluno visualizar tais intervalos, especialmente quando comparado ao desenho feito pelo 

professor no quadro negro. 
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 Segundo relato do participante P5, essa ferramenta será de grande valia, pois além 

de visualizar a figura, o aluno poderá fazer os testes necessários para verificação dos 

intervalos de crescimento e decrescimento da função. 

Resumindo, nessa atividade os participantes puderam perceber o papel dos 

coeficientes numéricos da função do 2º grau, utilizando a ferramenta de controle 

deslizante oferecida. Ainda destacamos que os participantes fizeram relações entre tais 

coeficientes e o gráfico da função, plotado pelo GeoGebra, percebendo assim, o papel 

que cada coeficiente exerce na função. 

A manipulação da ferramenta despertou nos participantes, o interesse em 

demonstrar para seus alunos as relações que podem ser trabalhadas, pois com a 

visualização em tela do gráfico plotado, isto se torna tarefa de fácil compreensão, segundo 

relato da participante P1.  

Podemos perceber, conforme citado por Ponte (2006) que, quando as 

investigações contribuem para perceber aspectos essenciais da atividade matemática, tais 

como a formulação de conjecturas, testagem e a sua generalização, elas devem ser 

valorizadas, pois possibilitam novos caminhos e novos processos.  

 

  

Figura 28 – Interação entre os participantes na construção da Atividade 4 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 
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Figura 29 – Interação entre os participantes durante visualização da Atividade 4 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

5.3.3. 3ª etapa: Atividades Exploratórias de Geometria 

 

A proposta de resolução das atividades exploratórias relacionadas à Geometria 

não visou apenas o denvolvimento dos cálculos matemáticos, mas também a utilização 

das ferramentas disponiveis no GeoGebra na resolução de problemas geométricos, 

possibilitando assim, incentivar aos participantes a utilizar tais ferramentas.  

O objetivo principal das atividades foi mostrar aos participantes a resolução das 

questões propostas, utilizando-se das potencialidades de cada ferramenta que o sofware 

oferece. Ao longo de cada atividade, os participantes puderam utilizar as ferramentas 

disponiveis, bem como fazer teste com outras, instigando assim, o processo de pesquisa 

em relação a cada ferramenta oferecida pelo software.  

Da mesma forma que fizemos em relação à Álgebra, por uma questão de 

detalhamento descritivo e também para evitar delongamentos desnecessários e repeticão 

de passos, também optamos por descrever aqui, apenas duas Atividades Exploratórias de 

Geometria, que consideramos as mais ricas em termos de investigação e interação entre 

os participantes.  
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5.3.3.1. Atividade 5 – Soma dos Ângulos Internos do Triângulo 

 

O objetivo principal dessa atividade foi investigar as propriedades da soma dos 

ângulos internos de um triângulo qualquer, utilizando as ferramentas dos GeoGebra. 

Após seguirem as instruções em relação à construção de figuras geométricas, os 

participantes destacaram que a funcionalidade de mover os pontos da figura é uma 

ferramenta de grande utilidade, pois possibilita mostrar aos alunos que, mesmo movendo 

os pontos, a figura ainda continua sendo um triângulo e mantém as mesmas características 

e propriedades. 

Segundo relato dos participantes, em sala de aula, eles não fazem a demonstração 

formal para seus alunos de que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 

180º graus. O participante P6 ressaltou que, mesmo fazendo tal demonstração, os alunos 

não a compreendem, pois trata-se de um conteúdo abstrato demais para a idade dos 

alunos. Segundo relato do participante P5, o software GeoGebra agora, poderá possibilitar 

ao aluno fazer investigações, pois o mesmo apresenta ferramentas adequadas para tal 

processo. 

Os participantes construíram um triângulo qualquer utilizando-se dos pontos A, B 

e C e do recurso “Polígono” do software GeoGebra.  

 

  

Figura 30 – Construção de um triângulo qualquer 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

  Após a construção do triângulo, os participantes utilizaram o recurso “Construção 

de retas paralelas” do software GeoGebra para determinar a reta paralela ao segmento AB 

passando por C. A utilização de tal ferramenta possibilitou conhecer tal ferramenta e a 
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sua aplicabilidade em atividades geométricas, facilitando assim, outras construções 

propostas. Foi destacada também a funcionalidade da ferramenta “Retas paralelas”, que 

permite a criação de retas paralelas entre si. A funcionalidade da apresentação algébrica 

da reta foi um item de grande relevância para os participantes. 

 

 

Figura 31 – Construção de retas paralelas a um lado do triângulo 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 Nessa etapa, os participantes puderam perceber as características da reta paralela ao 

lado AB do triângulo. Foi verificado o valor da medida de cada ângulo do triângulo acima, 

utilizando se da ferramenta “Ângulo” oferecida pelo software   

   . Também foram obtidos os valores das medidas dos ângulos externos ao 

triângulo, formados pela semirreta BC e a reta passando por C. Os participantes utilizaram 

o processo de investigação destacado por Borba (2012), por tal ferramenta possibilitar 

novas descobertas.    

 Os participantes destacaram ainda que a movimentação dos pontos altera o valor 

dos ângulos criados. Diante desse fato, o participante P4 destacou que, dessa forma, os 

alunos poderão compreender melhor esse fato, verificando-o diretamente no software 

pois, segundo ele, os alunos acreditam que tal valor não se altera. 
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Figura 32 – Construção de ângulos 

                 Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

 

Figura 33 – Construção de ângulos – deslocamento dos pontos. 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

Resumindo, os participantes reconheceram que, para a demonstração da soma dos 

ângulos internos ou dos ângulos externos de um triângulo qualquer, basta fazer uso da 

ferramenta “Ângulo” oferecida pelo software GeoGebra, que possibilita a visualização 

das etapas e assim, facilita o processo de “demonstração”. Nessa tarefa, os participantes 
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puderam destacar relações entre ângulos, tais como ângulos opostos pelo vértice, ângulos 

complementares, ângulos suplementares, bem como a soma total dos ângulos internos e 

externos de um triângulo, conforme destacou a participante P5. 

Para a realização da atividade, os participantes conheceram as ferramentas básicas 

para as construções geométricas, bem como a funcionalidade de cada uma, favorecendo 

assim, sua utilização em sala de aula. 

Os participantes ainda destacaram a importância da visualização das figuras 

criadas e dos pontos exibidos no plano pelo software, salientando que, tanto a visualização 

dos pontos como da figura pode contribuir para o processo de aprendizagem da Geometria 

Plana no Ensino Fundamental. 

A interação entre os participantes continuou sendo de grande relevância, pois eles 

se ajudavam, na medida em que as dúvidas iam surgindo. A construção do conhecimento 

compartilhado é de notória importância, pois colabora para um conhecimento sólido e 

eficiente.  

 

  

Figura 34 – Resolução da Atividade 5 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 
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Figura 35– Interação entre os participantes na resolução da Atividade 5 

Foto: Dados do Pesquisador (2017). 

 

5.3.3.2. Atividade 7 – Medianas e Baricentro de um Triângulo Qualquer 

 

O objetivo principal desta atividade foi investigar as propriedades das medianas e 

do baricentro de um triângulo qualquer. Para isso, utilizamos as ferramentas disponíveis 

no GeoGebra capazes de propiciar a visualização das propriedades, por meio da 

manipulação das figuras e dos pontos.  

A proposta da atividade foi mostrar que o baricentro divide cada mediana na razão 

de 2 para 1, partindo de um dos vértices do triângulo. Buscamos também mostrar que 

uma mediana divide qualquer triângulo em dois triângulos menores de áreas iguais. 

Inicialmente, os participantes criaram um triângulo qualquer, utilizando-se da 

ferramenta “Polígono”, conforme figura abaixo. 
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Figura 36 – Construção de um triângulo qualquer 

            Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

    Para a realização dessa tarefa, os participantes utilizaram a 

seguir, a ferramenta “Ponto médio”, que possibilita encontrar o ponto médio entre dois 

pontos quaisquer. 

 

 

Figura 37 – Pontos médios dos lados do triângulo 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

Após a definição dos pontos médios, os participantes utilizaram-se das 

ferramentas do GeoGebra para delinear os segmentos entre os pontos definidos, 

possibilitando então interligar cada vértice ao ponto médio do lado oposto, construindo 

assim, as medianas. 
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Figura 38 – Construção das medianas 

         Fonte: Dados do pesquisador (2017). 

 

A ferramenta “Interseção entre dois objetos” foi destacada pelos participantes, pois 

possibilitou a visualização dos pontos, tanto na janela algébrica como na geométrica. Na 

figura abaixo, vemos que a interseção das medianas é o ponto G, que indica o baricentro. 

 

 

Figura 39 – Determinação do baricentro 

                   Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

A ferramenta “Distância, comprimento ou perímetro” permitiu aos participantes, 

obter as medidas dos segmentos do baricentro às extremidades, possibilitando assim, 

verificar as propriedades do baricentro. Diante de tal fato, os participantes concluíram 

que a validação / demonstração da “razão de 2 para 1”, a partir das figuras, torna o 
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processo de ensino mais ágil e fácil, possibilitando assim aos alunos concluírem e 

visualizarem tal propriedade. 

 

 

Figura 40 – Propriedade do Baricentro 

               Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

A movimentação dos vértices do triângulo possibilitou aos participantes 

concluírem que essa propriedade é aplicada a todos os triângulos. 

 

 

Figura 41 – Propriedades do baricentro após 1ª alteração do triângulo 

              Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 
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Figura 42 – Propriedades do baricentro após 2ª alteração do triângulo 

                       Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

Resumindo, todos os participantes reagiram de forma positiva na resolução dessa 

atividade, pois as ferramentas do software possibilitaram visualizar e verificar as 

propriedades das medianas e do baricentro.  

Segundo relato dos participantes, as ferramentas disponíveis pelo software podem 

modificar o processo de ensino de tal conteúdo, passando de uma situação abstrata para 

uma “realidade visual”. A professora P1 destacou que, utilizando-se das figuras geradas 

pelo software, o ensino de tal conteúdo se torna uma tarefa fácil, pois a visualização 

contribui para a compreensão das propriedades. 

Ao longo da realização dessa atividade, os participantes discutiram os métodos de 

resolução em sala de aula, utilizando o GeoGebra como ferramenta suporte. Os 

questionamentos foram muitos, mas chegaram ao senso comum de que o software 

possibilita um melhor aproveitamento e exploração do conteúdo. 
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Figura 43 – Interação entre os participantes durante a resolução da Atividade 7 

Fonte: Dados do Pesquisador (2017). 

 

5.4. Análise dos Questionários de Avaliação 

 

Após a realização das Atividades Exploratórias de Álgebra e de Geometria, todos 

os participantes responderam de forma colaborativa e individual sem identificação 

(preservando assim, o anonimato dos pesquisados) a um Questionário de Avaliação, que 

teve como objetivos: 

 

- Verificar se as atividades exploratórias propostas podem colaborar com os processos de 

ensino e aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental; 

 

- Verificar o desempenho dos participantes em relação à utilização do GeoGebra como 

ferramenta didática no ensino da Matemática; 

 

- Verificar se o minicurso realizado colaborou para a formação continuada dos 

participantes, professores que lecionam Matemática para o Ensino Fundamental. 

 

 A Questão 1 teve como objetivo verificar se os professores compreenderam que 

a utilização de ferramentas tecnológicas como o GeoGebra pode colaborar com a 

formação do indivíduo nas aulas de Matemática.  
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 Todos os participantes concordaram que tais ferramentas, dentre elas o GeoGebra, 

podem contribuir de maneira significativa no processo de formação, seja profissional ou 

intelectual, pois as tecnologias estão inseridas na vida, seja do professor ou do aluno: 

   

Anteriormente à participação no minicurso, não acreditava que 

softwares educativos, tais como o GeoGebra, pudessem colaborar com 

o processo, pois até então não conhecia tal ferramenta (P4).  

 

Após a participação no minicurso, começei a ter uma visão mais ampla 

em relação ao uso das ferramentas tecnológicas (P2). 

 

 Os participantes salientaram que estas ferramentas ajudam a construir 

conhecimentos, seja pelo próprio professor ou pelos alunos, pois o interesse é crescente: 

 

Os alunos hoje dominam essas tecnologias, então devemos aproveitar o 

interesse deles e inserir elas no contexto escolar (P1). 

 

 Nesse sentido, essa reflexão coaduna com o exposto por Guajardo (2002) que 

salienta que os recursos tecnológicos, como todas as ferramentas produzidas pelo ser 

humano, devem ser utilizados para construir progresso, combater iniquidades e dar 

maiores oportunidades às novas gerações, produzindo novas fontes de conhecimentos e 

agregando as já existentes. 

  Na Questão 2, o objetivo foi verificar se as técnicas utilizadas durante a construção 

das figuras geométricas, via GeoGebra, podem ajudar na compreensão das suas 

propriedades e, assim, facilitar o seu ensino.      

 Segundo os participantes, essas técnicas trazem grandes contribuições, pois elas 

possibilitam o manuseio das ferramentas sem receios.  Após a realização das 

atividades propostas, os participantes relataram: 

 

Tais técnicas e a criação da figura podem contribuir para a visualização 

das propriedades da mesma, pois a visualização facilita a compreensão 

(P5). 

 

O manuseio / deslocamento dos pontos contribui para afirmar / 

demonstrar aos alunos as propriedades e características das figuras (P4). 

 

 Diante de tais relatos, destacamos que a utilização dos softwares educativos como 

ferramenta pedagógica está alinhada com aquilo defendido por Bona (2009), ao citar que 

os softwares educativos podem contribuir de forma significativa para o processo de 
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ensino e aprendizagem da Matemática, pois eles possibilitam a visualização das 

características do elemento estudado, seja ele algébrico ou geométrico, trazendo assim 

contribuições significativas para o processo de ensino e possibilitando ao aluno novas 

descobertas. O mesmo autor ainda destaca que os softwares educativos podem permitir, 

não somente ao aluno, mas ao professor desenvolver a capacidade de construir de forma 

autônoma e significativa novos conhecimentos. 

 Na Questão 3, o objetivo foi verificar se os participantes utilizariam o GeoGebra 

em suas aulas como ferramenta auxiliar. 

De forma geral, todos se mostraram entusiasmados com essa nova possibilidade 

didática:   

 

Este software é fantástico, claro que utilizaria e vou utilizar, pois pode 

me ajudar muito, principalmente em Geometria Plana e Espacial (P1). 

 

Sim, por ser uma nova ferramenta capaz de colaborar no processo de 

ensino, fácil manuseio, interatividade com o usuário (P6). 

 

Utilizaria sim, pois pode contribuir e incrementar as aulas no ensino de 

Geometria Plana e Álgebra. Sem falar que os alunos vão adorar esta 

novidade (P3). 

 

  É nítida a ansiedade dos professores participantes por novas ferramentas / 

metodologias para suas aulas, buscando assim melhorar o desempenho de seus alunos na 

disciplina de Matemática, bem como modificar os processos já existentes que, segundo 

eles, não mais atendem às expectativas dos alunos. Segundo participantes, as aulas 

atualmente são cansativas e cheias de abstrações, por isso: 

 

Temos a necessidade e urgência de novas ferramentas, pois nossas aulas 

estão chatas e monótonas, não estamos mais atendendo às expectativas 

dos alunos em relação ao ensino de Matemática (P7).  

 Assim, podemos dizer que participantes vão ao encontro das ideias de 

D’Ambrosio (2003), para quem: “É preciso substituir os processos de ensino que 

priorizam a exposição, que levam a um receber passivo do conteúdo, através de processos 

que não estimulem os alunos à participação. É preciso que eles deixem de ver a 

Matemática como um produto acabado e pronto”.  

 Dessa forma, o aluno deve ser ativo na construção do conhecimento matemático, 

de acordo com sua realidade e necessidade: 
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A implementação de ferramenta tecnológicas nas aulas colabora com o 

processo de ensino, tirando esse aspecto tradicional que temos hoje 

(P4). 

 

Coadunando com as ideias de Valente (2011) os professores destacaram que o uso 

das ferramentas tecnológicas disponíveis pode contribuir e incrementar os processos de 

ensino e de aprendizagem da Matemática. 

Pela análise da Questão 4, percebemos que os participantes têm interesse em 

utilizar o GeoGebra no ensino de Geometria Plana, Geometria Analítica, Geometria 

Espacial, bem como no ensino de Funções do 1º e 2º grau e Funções Exponenciais. Então, 

ficou nítido que os participantes já conseguiram vislumbrar outros conteúdos 

matemáticos que podem ser trabalhados com a utilização do software.  

 Na Questão 5, do total de 9 participantes respondentes, apenas 2 sentiram 

dificuldades no manuseio das ferramentas do GeoGebra, e isso ocorreu devido ao fato 

deles não terem habilidades com a tecnologia informática. Esses 2 participantes, no 

decorrer do minicurso, foram auxiliados pelo pesquisador e pelos demais colegas 

participantes:  

Não estou muito habituada a usar informática, não tenho habilidades 

com o mouse (P7). 

 

Tenho um sério problema com coordenação motora e com a informática 

no geral (P2). 

 

 Entretanto, a maioria dos participantes alegou que eles precisam aprimorar o 

manuseio e conhecer um pouco mais sobre as funcionalidades das ferramentas do 

GeoGebra. Tais participantes alegaram que já têm prática com as tecnologias, mesmo que 

utilizando-as como redes sociais. 

 Na Questão 6, a interatividade do software foi um fator de destaque. Os 

participantes alegaram que, devido a isso, ele se torna atraente e instigante ao processo 

de ensino da Matemática no Ensino Fundamental: 

 

A interatividade faz com que o usuário perceba o que está acontecendo 

com a figura ou com valores implementados nas operações. O aluno 

pode acompanhar o desenvolvimento e ir testando valores (P5). 

 

Essa interatividade proposta pelo software instiga não somente aos 

alunos, mas também aos professores (P1). 
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Com a possibilidade de deformar as figuras e reconstruir ajuda muito 

na sala de aula, pois assim facilita nosso trabalho (P4). 

 

A interatividade proposta pelo software possibilita aos alunos analisar, 

visualizar e compreender o processo de construção seja das figuras 

geométricas ou das funções, como proposto nas atividades deste 

minicurso (P7). 

 

 As possibilidades apontadas pelos participantes vão ao encontro do que afirma 

Morais (2012), ao salientar que os recursos dos softwares dinâmicos podem possibilitar 

aos alunos desenvolverem atividades que permitam a investigação, interação e a 

testagem, facilitando assim, o processo de construção do conhecimento, visto que o aluno 

acompanha todo o desenvolvimento da resolução da questão proposta. 

 O termo “dinâmico” utilizado por Morais (2012) refere-se às ideias de movimento 

e às mudanças que permitem aos alunos, a visualização das construções realizadas, 

facilitando a compreensão do comportamento geométrico-algébrico dos elementos 

envolvidos no processo de ensino da Matemática. 

Na Questão 7, o objetivo foi verificar se os professores perceberam as 

potencialidades do GeoGebra como ferramenta didática e se isto poderia motivar os 

alunos na aprendizagem de Álgebra e Geometria. 

Todos os participantes afirmaram que o GeoGebra pode motivar, pois se trata de 

uma ferramenta interativa que instiga o aluno a participar ativamente do processo de 

aprendizagem, seja de Álgebra ou de Geometria. Eles salientaram ainda que as novas 

técnicas utilizando-se das tecnologias são muito atraentes aos alunos, que estão 

vivenciando essa evolução tecnológica: 

 

Nossa, os alunos irão adorar este software, eles adoram informática e 

isto vai colaborar muito com o ensino (P9). 

 

Os alunos adoram aplicar informática para resolver tudo, eles vão ficar 

muito empolgados com esta nova ferramenta e claro, muito motivados 

(P8). 

 

 Como nos relata Valente (1999), essa interatividade com as tecnologias utilizadas 

em sala de aula pode proporcionar aos alunos a capacidade de aprender, investigar e a 

buscar por informações que podem contribuir para a construção do conhecimento, 

solidificar os já existentes e possibilitar novos caminhos a serem trilhados pelos alunos, 
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em busca de uma aprendizagem menos conceitual e mais integrada à sua realidade: 

  

A possibilidade de construir, manipular e reconstruir traz grandes 

benefícios ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática, pois 

instiga o aluno a investigar os objetos estudados através do software 

GeoGebra (P2). 

 

 Já na Questão 8, os participantes afirmaram que as contribuições oferecidas pelo 

GeoGebra para a prática pedagógica são múltiplas, desde a interatividade que o software 

oferece até a adequação dessa prática a novos processos de ensino. Segundo eles, a 

principal contribuição é a modificação dos processos já existentes, processos baseados no 

tradicionalismo e formalismo no ensino da Matemática e romper tais barreiras já é um 

grande passo. 

 As aulas práticas aplicando o GeoGebra no ensino de Álgebra e de Geometria 

podem contribuir muito para que os alunos possam desmitificar alguns conceitos 

abstratos, facilitando assim o trabalho pedagógico realizado pelo professor em sua 

prática: 

 

Ferramenta de fácil acesso, compreensão dos processos e interatividade 

e isto é muito bom para o professor, pois pode ter aulas mais elaboradas 

mas, sem muita teoria e com mais práticas (P3). 

 
O software permite ainda ao professor criar aulas diferenciadas e 

atrativas, pois o envolvimento de tecnologias atrai e instiga o aluno, 

possibilitando assim um melhor aproveitamento no processo de 

aprendizagem (P2). 

 

 

O raciocínio lógico foi outra vertente abordada, pois o software permite que o 

aluno possa desenvolver raciocínios / habilidades necessárias ao prosseguimento em 

estudos posteriores. Segundo nos relata Fiorentini (2006), uma das vantagens da utilização do 

software GeoGebra é que ele oferece ferramentas capazes de construir e manipular figuras 

geométricas e símbolos algébricos no próprio sistema.  

 Na Questão 9, após a realização do minicurso, os participantes ficaram 

entusiasmados com as novas possibilidades e habilidades que adquiriram com sua 

participação no minicurso: 

 

Aprendi muito com este minicurso, deveria ter mais pois assim 

estaremos sempre atualizados. Gostei muito e faria novamente. Este 

minicurso foi revigorante para nós (P5). 
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As formações continuadas deveriam sempre abordar temas como os 

desenvolvidos neste curso, adorei. Avalio a minha participação como 

positiva, pois aprendi muito (P4). 

 

Adorei, isto vai possibilitar incrementar as minhas aulas, vou tentar usar 

sempre que possível. Estas formações são extremamente necessárias 

para nós, pois não temos acesso sempre a informações sobre novas 

práticas e ferramentas (P7). 

 

  Segundo relato dos participantes, as contribuições que o minicurso lhes 

possibilitou foram muitas, pois este tipo de formação continuada não é oferecido pelos 

sistemas de ensino. Normalmente, a formação continuada oferecida está relacionada a 

estudo de legislação educacional. Os participantes ainda relataram que este tipo de 

formação deve acontecer, mas que, paralelamente a isso, deveriam ocorrer ter mais 

formações práticas como a oferecida no minicurso, possibilitando assim, um melhor 

trabalho pedagógico na sala de aula pelos professores. 

  Os participantes ainda relataram que a sua participação no minicurso foi muito 

proveitosa, pois puderam perceber que a utilização de softwares educativos pode 

possibilitar novos processos de ensino, trilhando assim, novos caminhos nos processos 

de ensino e aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental.  

  Finalmente, na Questão 10, os participantes puderam avaliar o minicurso 

realizado e a sua possível contribuição enquanto instrumento de formação continuada. 

  Todos os participantes afirmaram que a participação no minicurso foi de grande 

contribuição, pois no tocante a sua formação continuada, eles nunca haviam participado 

até então de formação dessa amplitude, onde o foco principal foi o professor e suas 

práticas pedagógicas, utilizando-se das tecnologias e que, justamente, eles precisavam 

alinhar as suas aulas com as tecnologias disponíveis.  

 Os participantes relataram que, após a participação no minicurso, eles já teriam de 

começar a trilhar uma nova metodologia, para que uma mudança significativa em suas 

práticas ocorra, utilizando-se das tecnologias: 

 

É deste tipo de formação continuada que necessitamos, que nos mostre 

novas ferramentas e que nos motive a seguir no magistério (P3). 

 

Este curso teve ótima qualidade e podemos aprender muitas coisas, 

precisamos de mais vezes (P5). 

 



122 

 

  Assim, concluímos a descrição das Atividades Exploratórias de Álgebra e 

Geometria e a análise do Questionário de Avaliação, o que nos permite rumar às 

Considerações Finais de nosso trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse sentido, a prática pode ser vista como um processo de 

aprendizagem através do qual os professores retraduzem sua formação 

e a adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente 

abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que 

pode servir-lhes de uma maneira ou de outra. A experiência provoca, 

assim, um efeito de retomada crítica (retroalimentação) dos saberes 

adquiridos antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e seleciona os 

outros saberes, permitindo assim aos professores reverem seus saberes, 

julgá-los e avaliá-los e, portanto, objetivar um saber formado de todos 

os saberes retraduzidos e submetidos ao processo de validação 

constituído pela prática cotidiana (TARDIF, 2002, p.23). 

 

1. Síntese da Pesquisa 

 

Esta pesquisa buscou investigar os indícios de benefícios que a formação 

continuada, utilizando-se das atividades exploratórias de Álgebra e Geometria, pode 

oferecer ao professor, para que o ele possa repensar / redirecionar a sua prática 

pedagógica, tendo como ferramenta auxiliar o software GeoGebra empregado na 

resolução das atividades. Tal situação visa, ainda, colaborar com melhorias nos processos 

de ensino e aprendizagem da Álgebra e Geometria no Ensino Fundamental. 

Inicialmente, dedicamo-nos aos estudos dos referenciais teóricos relacionados a 

Educação Matemática e às Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação 

Matemática – TICEM. Nossa base teórica contou com referenciais tais como Valente 

(1999), Fonseca (2001), D’Ambrosio (1996), Gladcheff (2001) e Mercado e Silva (2008), 

que fundamentaram nossa investigação, propiciando assim, um embasamento teórico rico 

em informações que foram essenciais para encaminhar o trabalho e consolidar a proposta 

da pesquisa. 

A partir de nossas leituras relacionadas às TICEM e da motivação adquirida a 

partir de nossa vivência como discente, elaboramos a seguinte questão de investigação 

que norteou nossas ações no campo teórico-metodológico: 

 

Quais são as possíveis contribuições de atividades exploratórias de Álgebra e 

Geometria com a utilização do software GeoGebra para a formação continuada de 

Professores de Matemática do Ensino Fundamental? 
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  A partir da propositura da questão inicial de investigação, a análise bibliográfica 

nos possibilitou estruturar solidamente nossa pesquisa e trilhar um caminho rumo ao 

objetivo principal deste trabalho, que é responder de forma consistente à questão de 

investigação. 

Após essa etapa, os participantes da pesquisa foram convidados a participar do 

minicurso oferecido pelo pesquisador para implementarmos as atividades exploratórias, 

utilizando-se do GeoGebra como ferramenta auxiliar no processo de resolução das 

questões propostas. A proposta aqui não foi simplesmente “verificar” os conhecimentos 

matemáticos em si, mas a aplicação das ferramentas disponíveis no GeoGebra, buscando 

assim, a implementação de tal ferramenta nos processos educativos. 

Levamos em consideração para a conclusão desta pesquisa, o envolvimento dos 

participantes no minicurso realizado. Os participantes demonstraram grande interesse e 

salientaram que tal processo de formação, utilizando-se de softwares educativos, 

possibilitou-lhes uma nova expectativa na utilização de novas ferramentas, estímulo a 

buscar novas aprendizagens, mudança das suas práticas pedagógicas, além da 

reestruturação do planejamento, ação e envolvimento com o software apresentado. 

À guisa de conclusão, o minicurso proposto para consolidar a nossa pesquisa e 

buscar respostas para nossa questão de investigação, possibilitou visualizar algumas 

contribuições encontrados em tal formação, dentre as quais podemos destacar: 

 

- A contribuição para a formação tecnológica dos professores de Matemática para a 

utilização de softwares educativos; 

 

- A contribuição para a prática pedagógica dos professores de Matemática; 

 

- A contribuição para a (re)aprendizagem dos conteúdos matemáticos pelos professores 

de Matemática; 

 

- A contribuição para uma mudança de paradigmas do professor em relação ao uso das 

TICEM nos processos de ensino e aprendizagem de Matemática. 

 

  Passemos a detalhar um pouco mais, cada uma das categorias de contribuições, 

oriundas da pesquisa de campo e dos dados obtidos a partir da observação e análise dos 

instrumentos de pesquisa delineados na metodologia empregada.   
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- A contribuição para a formação tecnológica dos professores de Matemática para a 

utilização de softwares educativos 

 

O processo de formação continuada proposto neste trabalho visou envolver os 

professores participantes em atividades exploratórias de Álgebra e Geometria, utilizando-

se do GeoGebra como ferramenta suporte para a resolução das atividades propostas. Tais 

atividades possibilitaram aos participantes um processo de recursividade, seja no agir e 

refletir ou sobre suas ações pedagógicas nos processos de ensino e aprendizagem, 

possibilitando assim, trilhar novos caminhos rumo a mudanças que possam colaborar com 

os processos de ensino e aprendizagem da Álgebra e Geometria, tornando-os atualizados 

de acordo com as necessidades da nova sociedade. 

Valente (1999) já nos indicava que a formação do professor de Matemática para 

fazer uso das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem precisaria estar em 

destaque na atual sociedade da informação, dando enfoque aos recursos tecnológicos e 

exigindo que os professores redefinissem os seus papéis no atual cenário educacional, 

aprendendo a lidar com novos recursos tecnológicos, visando assim, consolidar o uso de 

tais ferramentas em sua prática pedagógica. 

A temática da formação do professor para fazer uso das TICEM é, portanto, 

emergente e de extrema necessidade frente à atual demanda da sociedade educacional 

moderna. A necessidade do professor de se adequar às características da nova realidade e 

de adquirir aprendizagens relacionadas à operacionalização de softwares educativos é 

uma vertente necessária, frente à realidade que vivenciamos hoje, diante da evolução 

tecnológica. Assim, diante de tal situação, acreditamos que a formação continuada pode 

e deve tornar-se uma aliada a esse novo paradigma, propiciando aos professores uma 

formação adequada para atender a atual demanda. 

Salientamos que, conforme apurado nos questionários aplicados aos participantes, 

eles relataram que o processo de formação continuada utilizado pela escola até então, 

consistia apenas de procedimentos formais, onde eram estudadas apenas as legislações 

educacionais vigentes, sem muita contribuição para o processo pedagógico. Os 

professores destacaram ainda que necessitavam de mais formações que pudessem 

colaborar com a prática da sala de aula, e ainda possibilitar a utilização de novas 

metodologias que pudessem contribuir para a aprendizagem dos alunos. 

 A proposta do minicurso foi assim entendia e aceita por todos os participantes. 

Segundo eles, tal formação foi de grande utilidade. A utilização de atividades 
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exploratórias e de softwares educativos em processos de formação continuada trouxe 

consigo grandes contribuições, segundo seu relato, eles puderam “colocar na prática”, a 

teoria por meio das visualizações proporcionadas pelo software, destacando aspectos 

mais ou menos importantes a serem abordados em sala de aula. Tais aspectos certamente 

serão percebidos pelos alunos, pois o professor, a partir dessa prática, estará melhor 

preparado para conduzir os alunos à aprendizagem dos conteúdos abordados.  

Ainda foi relatado pelos participantes que a formação baseada em prática, onde o 

participante manipula a ferramenta colabora para que eles, professores, “percam o medo” 

das TICEM e assim, os incentiva a fazerem uso de tais ferramentas em suas práticas 

educativas. 

Portanto, o minicurso de formação continuada propiciou aos professores 

participantes o conhecimento de uma nova ferramenta didática a ser utilizada nos 

processos de ensino e aprendizagem, pois o minicurso teve como uma de suas principais 

vertentes, instigar os participantes a fazerem uso dos softwares educativos em suas aulas 

e, assim, proporem processos investigativos possibilitando a criação e discussão de 

conjecturas. Então, destacamos que as atividades exploratórias com a utilização do 

software GeoGebra possibilitaram aos professores participantes, operacionalizar o 

software e potencializar sua utilização aliada às conjecturas nos processos educativos.   

 

- A contribuição para a prática pedagógica dos professores de Matemática 

 

A análise dos instrumentos de pesquisa em relação à utilização do software na 

pratica pedagógica apontou para a possiblidade do uso efetivo de tal instrumento pelos 

participantes da pesquisa, mesmo diante de algumas limitações apresentadas em relação 

à operacionalização do mesmo. Além disso, oportunizou-se uma relação prática e teórica 

aos participantes, consolidando assim conhecimentos prévios e possibilitando a criação 

de novos. 

Outro ponto a ser destacado foram os significados gerados pelas imagens que o 

software proporciona aos usuários, possibilitando assim a visualização da construção 

ocorrida. Assim, podemos afirmar que a experimentação possibilitada pelo software pode 

trazer, conforme relatado pelos participantes, grandes contribuições ao processo de 

aprendizagem de conteúdos matemáticos nucleares no Ensino Fundamental.   

Salientamos ainda que uma das formas de se promover um ensino inovador, 

diferenciado e contextualizado é implementar as TICEM como ferramenta pedagógica, 
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capaz de propiciar aos alunos um ensino integrado com sua realidade social. Entretanto, 

inserção de softwares educativos na prática educativa requer um planejamento, cuja 

metodologia esteja centrada na realidade da vida e no social do aluno. Segundo nos relata 

Valente (1999), é preciso que o professor use metodologias, procedimentos e programas 

educativos personalizados, a fim de desenvolver melhorias nos processos de ensino e 

aprendizagem. Ele ainda destaca que tais metodologias devem ser planejadas de forma 

concatenada com os conteúdos curriculares da disciplina, na perspectiva de 

desenvolvimento das competências almejadas.  

Portanto, nosso minicurso que priorizou a utilização de softwares educativos no 

ensino de Álgebra e Geometria, demonstrou ter um caráter dinâmico e interativo, 

contribuindo para que o conhecimento matemático pudesse ser expandido, não ficando 

estagnado como um conjunto de conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas 

possibilitando a interdisciplinaridade e a contextualização dos conteúdos trabalhados em 

sala pelos professores, fazendo assim do software GeoGebra uma ferramenta de ação 

pedagógica do professor de Matemática do Ensino Fundamental. 

Sinceramente esperamos que professores participantes da nossa pesquisa 

efetivamente repensem e repaginem sua prática pedagógica no ensino de diversos 

conteúdos do Ensino Fundamental, utilizando as tecnologias disponíveis. 

 

- A contribuição para a (re)aprendizagem dos conteúdos matemáticos pelos 

professores de Matemática 

 

As atividades exploratórias trouxeram consigo um enfoque formativo, tendo como 

objetivo um novo olhar para conhecimentos já construídos em etapas anteriores. Elas 

permitiram potencializar várias etapas do processo de investigação, possibilitando testar 

e criar conjecturas. Tal enfoque possibilitou aos professores participantes criarem 

contextos capazes de redirecionar os processos de ensino e aprendizagem e, ao mesmo 

tempo, ressignificarem conceitos matemáticos já construídos em sua formação inicial. 

Isso já era esperado, pois como afirma Valente (1999), processos investigativos 

aliando-se softwares educativos podem trazer grandes benefícios ao processo de 

construção do conhecimento, seja do aluno ou do próprio professor. Assim, processos 

investigativos propiciam e instigam a pesquisa e a criação de novos modelos que são 

fundamentais para o processo de formação ou reformulação do conhecimento. 



128 

 

Devemos ressaltar que, segundo relatado pelos participantes, as atividades 

exploratórias, tanto de Álgebra como de Geometria, foram consideradas convidativas e 

atrativas, com capacidade de incentivar à exploração das propriedades do objeto 

estudado. 

Portanto, o alinhamento das atividades exploratórias com a utilização do 

GeoGebra como ferramenta auxiliar trouxe ao processo de formação continuada dos 

professores, novos caminhos para sua própria aprendizagem, que certamente conduzirão 

a novos caminhos para seu ensino de Álgebra e Geometria no Ensino Fundamental, o que 

coaduna com Penteado (2009), ao destacar que as atividades exploratórias são 

instrumentos formativos de auto relevância, pois além de propiciar o desenvolvimento 

das atividades cognitivas, permitem a construção de novos conhecimentos ao longo do 

processo. 

 

- A contribuição para uma mudança de paradigmas do professor em relação ao uso 

das TICEM nos processos de ensino e aprendizagem de Matemática 

 

Atualmente, o uso das TICEM no ambiente escolar precisa ter maior visibilidade 

pelos professores, buscando integrar as ferramentas tecnológicas aos processos de ensino 

e aprendizagem da Matemática, nos mais diversos níveis e modalidades de ensino. O 

professor precisa utilizar as TICEM como ferramentas colaborativas e não enxergar nelas 

uma “ameaça às suas práticas de ensino”. 

Segundo nos relatam Valente (1999), Garcia (1995) e Castro (2003), a resistência 

dos professores de Matemática e a sua inércia em relação à utilização de softwares 

educativos nos processos de ensino e aprendizagem são ainda grandes. Segundo Castro 

(2003), essa visão em relação ao uso das tecnologias pelo professor precisa ser reorientada 

e (re)planejada, com a finalidade de modificar os conceitos iniciais que o professor tem 

sobre seu uso no ensino, especialmente os softwares educativos.  

Para que esse paradigma seja rompido é essencial que o professor esteja envolvido 

com o processo de (re)adequação dos processos de ensino, buscando assim, novos rumos 

para o processo de ensino de Matemática, utilizando-se das TICEM em sua prática de 

pedagógica. 

Destacamos em nossa pesquisa, alguns fatores que puderam, substancialmente, 

influenciar positivamente a aceitação dos professores participantes, diminuindo sua 

resistência em relação ao uso das tecnologias na sua pratica pedagógica.  
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Segundo depoimentos dos participantes, a utilização do software GeoGebra 

propiciou facilidade no manuseio de algumas de suas ferramentas, o que mostrou suas 

vantagens de utilização em relação às outras mídias disponíveis atualmente, 

especialmente por sua compatibilidade com o ambiente escolar e pela possibilidade de 

criar novos modelos e práticas e, assim, atrair o interesse dos alunos bem como 

proporcionar maior interação entre alunos e alunos e alunos e professor. Tais destaques 

nos permitem apontar para uma mudança de paradigmas dos participantes de nossa 

pesquisa, a partir de tudo que foi aqui relatado e analisado.  

Entretanto, nos cabe salientar que nós, professores, precisamos sempre estar 

dispostos a certa “adaptação” à novas ferramentas e novos modelos de ensino, baseando 

se na evolução da sociedade em que estamos inseridos. Precisamos continuamente buscar 

formação adequada para atuar frente à nova demanda da sociedade moderna. Precisamos 

estar antenados às tecnologias disponíveis, buscando sempre que possível, utilizá-las em 

nossas práticas pedagógicas, quebrando assim, a “barreira da resistência” ao uso das 

TICEM que, em maior ou menor intensidade, sempre insistirá em perdurar. 

Por fim, como tarefa de pesquisa, elaboramos um conjunto de atividades 

exploratórias, sob a forma de Produto Educacional que, esperamos, possa contribuir para 

a prática pedagógica dos professores de Matemática do Ensino Fundamental e, mais 

amplamente, para um repensar sobre a prática pedagógica de Álgebra e Geometria no 

Ensino Fundamental. 
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Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 
Mestrado Profissional em Educação Matemática  

  1 Informações Básicas  

 

1) Qual é o seu sexo?  

 Feminino      Masculino 

  

2) Qual é a sua idade?  

 Menos de 25     25-29          30-39                

 40-49                50-59           60 ou mais 

 

3) Você é Licenciado(a) em Matemática? 

  Sim            Não. Em outro curso? 

____________ 

 

4) Sobre sua graduação, responda: 

 

Ano de Conclusão: __________ 

 

Universidade: ________________________________________  

 

5) Há quantos anos você leciona Matemática? 

 Menos de 2        2-5                5-10           10-15                      

 15-20                  Mais de 20 

  2 Informações Profissionais 

 

6) Na graduação, você cursou alguma disciplina 

relacionada às Tecnologias da Informação e 

Comunicação no ensino de Matemática? 

                Sim                     Não      

  

Qual(is)? _____________________________________ 

 

7-Você cursou pós-graduação? 

                     Sim                     Não       

Qual?_______  

 

8) Na pós-graduação, você cursou alguma disciplina 

relacionada às Tecnologias da Informação e 

Comunicação no ensino de Matemática? 

      Sim             Não          Não se aplica         

 

Qual(is)? _____________________________________ 

 

9) Você utiliza ou já utilizou algum software educativo 

em suas aulas? 

                    Sim                    Não      

 

Qual?___________________________________ Em 

que conteúdo?________________________ 

10) Você conhece o software GeoGebra? 

                 Sim                        Não      

 

Já utilizou?_______ Você tem acesso a ele?__________ 

 

 

11) Você se sente capacitado para fazer uso de softwares 

educativos nas aulas de Álgebra ou Geometria? 

                   Sim                        Não   

Por que? _______________________________________ 

 

12) Você já fez algum curso ou minicurso de formação 

continuada relacionado ao uso das tecnologias no ensino de 

Matemática? 

                       Sim                       Não       

 

Qual(is)? _______________________________________ 

 

13) Na sua escola, existe um Laboratório de Informática? 

                      Sim                        Não       

 

Funciona? _______ Você tem acesso a ele? ______ 

 

14) Você acredita que o uso das tecnologias pode contribuir 

para o processo de ensino de Matemática?   

                     Sim          Não       

 

Por que? _______________________________________ 

 

15) Você gostaria de participar de um curso de formação 

continuada para Professores de Matemática, no qual serão 

desenvolvidas atividades de exploração visual e numérica 

relacionadas a conceitos de Álgebra e Geometria trabalhados 

no Ensino Fundamental, com a utilização do software 

GeoGebra? 

 

 Sim       Não 
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             Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Departamento de Educação Matemática 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Atividade 1: Funções do 1º grau 

 

Objetivo: Verificar as principais propriedades dos coeficientes angular e linear, a partir 

da plotagem do gráfico da função no software GeoGebra.  

 

1) Usando o campo de entrada digite a função f(x)=𝑎*𝑥 + 𝑏 e tecle enter. 

2) Aparecerá a mensagem “ Criar controle deslizante para a e b ” – clique em “criar 

controle deslizante” 

3) Clique com o “botão” esquerdo no mouse sobre o controle deslizante “a” e movimente-

o, faça o mesmo com “b”. O que podemos perceber em relação a estes parâmetros? 

4) Clique com o botão direito do mouse sobre o ponto o controle deslizante “a” e selecione 

exibir objetos”. O que acontece? Faça o mesmo com “b”. 

5) No campo entrada digite valores para a (exemplo a=6). Faça o mesmo para b. O que 

ocorre? 

6) Clique sobre o  (criar ponto) e em seguida clique em qualquer ponto sobre a reta 

da função f(x). 

7) Clique sobre (mover) e em seguida clique sobre o ponto criado na reta (A), e 

com o botão do mouse acionado mova o ponto sobre a reta. O que acontece com suas 

coordenadas? 

8) Crie outro ponto sobre o eixo das abcissas (x) ponto B. 

9) Clique em  e crie um segmento de reta entre os dois pontos ( A e B). 

10) Mova o ponto B sobre o eixo das abcissas ( clique em  e depois mova). 

Observe o ponto g criado automaticamente. O que acontece? 
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11) Crie um ponto D, interseção de f(x) e o eixo das abcissas( clique em  logo após 

clique na reta e no eixo das abcissas) 

12) Clique em  e logo em seguida selecione a opção  (distância, 

comprimento e perímetro) após, clique sobre cada ponto criado A,B – Qual a medida? 

Faça isso com os outros pontos e diga quais as medidas? Que tipo de triângulo ? 

13) Clique em (mover) e logo após clique sobre cada ponto e mova-os, veja o 

que acontece. Por que você não consegue mover o ponto D? 

14) Após estas operações clique em  e selecione (clicando) sobre os três pontos 

(A,B,C e finalize clicando em A novamente) . O que acontece?  

15) Logo após clique em  e depois em (área) e clique no centro da figura 

(triângulo) . Qual a área da figura?  

 

16) Clique novamente sobre um dos pontos e movimente-o. O que acontece com a medida 

da área? 

 

17) Atribua novos valores (a= -3 por exemplo) na caixa de entrada. O que acontece? Qual 

figura temos? 

 

AGORA É SUA VEZ! 

Plote o gráfico da função 𝑓(𝑥) = 
2 

3
𝑥 + 3 

 

 

 

 



140 

 

             Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Departamento de Educação Matemática 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Atividade 2: Crescimento e Decrescimento de Funções do 1º grau  

 

Objetivo: Verificar os parâmetros e posições do gráfico da função – Plotagem do gráfico.  

 

1) Através do campo de entrada, digite f(x)=𝑎∗𝑥+𝑏. 

2) Clique em criar controle deslizante. 

3) Atribua valores para a e b, por exemplo (digitando a= 3  e b=5 ). (um de cada vez) 

4) Para analisarmos para quais os valores de x, os valores da função serão positivos ou 

negativos, basta digitar no campo de entrada 𝑓(𝑥)<0. O que acontece? Faça o mesmo para 

𝑓 (𝑥) >0 para valores positivos. O que acontece? 

 

AGORA É SUA VEZ! 

Plote o gráfico e verifique o crescimento e decrescimento das funções. 

a) 𝑓(𝑥) =−3𝑥+5       b) 𝑔(𝑥) =6𝑥−3  
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  Universidade Federal de Ouro Preto 

         Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Departamento de Educação Matemática 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Atividade 3: Deslocamentos Gráficos de Funções do 1º grau 

 

Objetivo: Verificar parâmetros e posições do gráfico – Plotagem do gráfico.  

 

1) No campo de entrada digite a função h(x) = 2*x+1. 

2) Execute as operações indicadas abaixo e veja o que acontece: 

a) Multiplique h por -1. 

b) Multiplique h por 2. 

c) Subtraia 2 em h. 

d) Some 3 em h. 

3) O que você percebe após cada operação feita acima. 

 

AGORA É SUA VEZ!  

a) 𝑓(𝑥) =2𝑥 + 4 
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             Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Departamento de Educação Matemática 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Atividade 4: Deslocamentos Gráficos de Funções do 2º grau 

 

Objetivo: Verificar os parâmetros da função e posição do gráfico – Plotagem do gráfico.  

 

1) No campo de entrada digite a função f(x) = 𝑎∗𝑥^2+𝑏∗𝑥+𝑐. Clique em criar controle 

deslizante. O que acontece? 

2) Clique em  e clique sobre cada ponto do controle deslizante (a, b, c)  e 

movimente-o. Qual conclusão podemos tirar em relação aos valores dos coeficientes? 

3) Atribua o valor de -3 para a (a=-3) na caixa de entrada. O que acontece? 

4) Atribua o valor de 2 para c (c=2) na caixa de entrada. O que acontece? 

5) Faça o mesmo para o ponto c, com qualquer valor. O que acontece? 

6) Quais as raízes da função? (Utilize a interseção  entre a parábola e o eixo das 

abcissas) 

7) Verifique através do Geogebra o crescimento e decrescimento da função (f(x) >0 e 

f(x)<0). Explique? 

 

AGORA É SUA VEZ! 

 

Plote o gráfico da função f(x) = 3x2 +5x+2 

1) Verifique suas raízes. 

2) Verifique seu crescimento e decrescimento. (Utilize recursos do Geogebra) 
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             Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Departamento de Educação Matemática 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Atividade 5: Soma dos Ângulos Internos do Triângulo 

 

Objetivo: Investigar as propriedades da soma dos ângulos interno de um triângulo, 

qualquer. 

 

1) Marque no plano, três pontos quaisquer, A, B e C, e em seguida construa um triângulo 

ABC utilizando o recurso polígono do software GeoGebra.  

2) Utilizando o recurso reta paralela  do software GeoGebra, determine a reta  

paralela ao segmento AB passando por C.  

3) Construa a com o recurso semirreta  do software GeoGebra, a semirreta com 

origem em A, passando por C.  

4) Utilizando o recurso ângulo  do software GeoGebra, meça o ângulo interno A do 

triângulo ABC (clique no segmento BC e depois no segmento AC) e o ângulo formado 

pela reta paralela e a semirreta, nessa ordem. O que pode ser dito em relação à medida 

desses ângulos? 

5) Mova um dos vértices do triângulo ABC. O que podemos observar em relação aos 

ângulos? Registre todas as suas observações.  

6) Construa a semirreta  com origem em B, passando por C.  

7) Utilizando os recursos do GeoGebra meça o ângulo interno C do triângulo ABC e o 

ângulo formado pelas duas semirretas. O que pode ser dito em relação à medida desses 

ângulos? Que nome é dado a esses ângulos?  

8) Mova um dos vértices do triângulo ABC. O que se pode dizer em relação aos ângulos? 

Registre todas as suas observações.  
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            Universidade Federal de Ouro Preto 

          Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Departamento de Educação Matemática 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Atividade 6: Áreas do Triângulo 

 

Objetivo: Construção de um triângulo qualquer e verificar as propriedades em relação a 

sua altura e área. 

 

1) Clique em    e crie um triângulo ABC. (Finalizando o Triângulo clicando no 

ponto A). 

2) Crie uma reta perpendicular passando por A, clicando em   no ponto A. Clique 

sobre o segmento BC, assim será criada a altura (reta perpendicular) do triângulo.  

3) Ache o ponto de interseção clicando em   , após clique na reta perpendicular e 

no lado BC. O que acontece? Qual o ponto de interseção? 

4) Encontre o valor da altura do triângulo ABC, clique em , logo após clique no 

ponto A e no ponto da interseção D. Qual o valor da altura? 

5) Encontre a Área do triângulo, bastando apenas clicar em e logo após clique 

sobre a figura do triangulo. Qual o valor da área? 

6) Clique em mover  e movimente o ponto A. O que acontece com a área do 

triângulo e a altura? 

7) Encontre o ponto médio do segmento AB, BC ,CD. Utilize ferramentas a do 

GeoGebra. 
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    Universidade Federal de Ouro Preto 

         Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Departamento de Educação Matemática 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Atividade 7: Medianas e Baricentro de um Triângulo Qualquer 

 

Objetivo: Obter o baricentro de um triângulo e mostrar que ele divide a mediana na razão 

de 2 para 1 partindo de um dos vértices. 

 

1) Execute o software GeoGebra. 

2) Clique na ferramenta   e construa um triângulo (ABC). 

3) Destaque o ponto médio de cada lado do triângulo clicando em  e logo em 

seguida clique no ponto A e no ponto B, aparecerá o ponto médio (D).(um outro ponto). 

Faça o mesmo com os outros pontos. 

4) Utilize a ferramenta  e trace os segmentos ligando os vértices do triângulo aos 

pontos médios dos lados opostos.(Conforme figura abaixo) 

 

 

5) Marque o ponto de intersecção selecionando a ferramenta e depois clique em 

dois dos segmentos traçados. Qual ponto foi criado? Como chamamos este ponto? 

6) Selecione a ferramenta para medir os segmentos AG, GE, BG, GF, CG,GD. 

Agora responda as seguintes questões: 
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a) O que você pode observar na relação entre as medidas dos pares de segmentos AG e 

GE, BG e GF, CG e GD? 

b) Utilize a ferramenta  e mova os vértices do triângulo alterando a sua forma. 

A relação respondida no item a é mantida? 

d) Trace uma reta paralela ao lado BC, (clique em , depois no lado BC e depois no 

ponto A). Trace outra reta paralela ao lado BC passando pelo ponto G. Movimente o 

vértice A e note que o ponto G se movimenta ao longo de tal reta paralela. Por que isto 

acontece? 

7) Use a ferramenta para calcular a área do triângulo ABC. Qual seu valor? 
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    Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Departamento de Educação Matemática 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Atividade 8: Área e Altura de um Triângulo Qualquer 

 

Objetivo: Obter a área de um triângulo bem como relacionar a altura de um triangulo 

qualquer com sua área. 

1) Marque no plano dois pontos, A e B (clique em   e logo após na janela de 

visualização), com coordenadas inteiras, em um mesmo alinhamento horizontal.  

 

2) Marque um ponto C, com coordenadas inteiras, não colinear aos pontos A e B.  

3) Construa um triângulo ABC, utilizando o recurso polígono  do software.  

4) Utilizando os recursos (após clicar neste ícone, clique sobre o triângulo) do 

Geogebra determine a área do triângulo. 

 

5) Utilizando os recursos do Geogebra determine a reta paralela ao segmento AB 

passando por C. (utilize a ferramenta correta, clique primeiro em C e depois em AB). 

 

6) Selecione o ponto C e desloque para direita e para esquerda. O que pode ser dito em 

relação à área do triângulo? E em relação ao paralelismo em o ponto C e o lado AB? 

 

7) Encontre as Bissetrizes dos ângulos do triângulo? (Utilize recursos do GeoGebra). 

 

8) Qual o ponto de encontro das bissetrizes (Utilize recursos do GeoGebra). O que 

podemos dizer sobre este ponto? 
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             Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Departamento de Educação Matemática 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Atividade 9: Relação entre Base, Altura e Área de um Triângulo 

 

Objetivo: Verificar propriedades relacionadas entre base e altura de um triângulo. 

 

1) Selecione a opção . (Ponto). Clique em qualquer ponto da janela de construção. 

2) Selecione a opção    (reta paralela) e clique no ponto A e em seguida na reta x 

(abscissa). 

3) Selecione a opção   (polígono) e crie um triângulo com dois vértices no eixo x e 

o terceiro sobre o ponto criado na reta paralela ao eixo x. Também clique uma Quarta 

vez no ponto inicial para fechar o triângulo. 

4) Selecione agora a opção   (área) e clique no triângulo ABC. Aparecerá a área 

do triângulo. Logo em seguida clique em  (mover) e movimente o ponto A. 

 

AGORA RESPONDA. 

 

Pergunta 1: Ao movimentar o ponto A. O que acontece com a altura do triângulo 

ABC? 

a) ( ) Altera.     b) ( ) Permanece a mesma. 

 

Pergunta 2: Ao movimentar o ponto A. O que você constata em relação à base BC? 

a) ( ) Ficou a mesma.   b) ( ) Altera 
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Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 
Mestrado Profissional em Educação Matemática  

 

  UFOP Questionário de Avaliação 

1) Do seu ponto de vista, a utilização de ferramentas como o 

GeoGebra pode colaborar com a formação do indivíduo nas 

aulas de Matemática? 

 

                                    Não 

  

Explique: ___________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

2) As técnicas utilizadas durante a construção das figuras 

geométricas via GeoGebra podem ajudar a compreensão das 

suas propriedades e, assim, facilitar o seu ensino? 

 

                            Sim                              Não 

 

Explique: ___________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

3) Após conhecer as funcionalidades do GeoGebra, você o 

utilizaria em suas aulas? 

 

                            Sim                             Não 

 

4) Em quais conteúdos específicos você utilizaria o 

GeoGebra? Por que? 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

5) Você sentiu alguma dificuldade na manipulação do 

GeoGebra? 

 

                              Sim                         Não 

 Explique: ___________________________________ 

 

___________________________________________ 

6) Por sua interatividade, o GeoGebra pode se tornar uma 

ferramenta potente no processo de ensino. O que você 

pensa sobre isto?  

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

7) Você acredita que o uso do GeoGebra pode motivar os 

alunos na aprendizagem de Álgebra e/ou Geometria? 

                      Sim                          Não.  

Explique: ___________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

8) Quais as contribuições que o GeoGebra pode oferecer ao 

professor de Matemática na sua prática pedagógica? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

9) Como você avalia sua participação neste minicurso? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

10) Como você avalia o minicurso? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

                                           

 


