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Resumo
Esta pesquisa apresenta uma experiência de ensino com alunos do curso de Bacharelado em
Ciência e Tecnologia, em uma instituição pública de ensino superior localizada no interior do
Rio Grande do Norte. Firmamos o objetivo de verificar os efeitos do uso do software GeoGebra,
na prática de atividades para visualização de objetos matemáticos tais como: tabelas, gráficos,
cálculos e simbólicos, resoluções de matrizes, derivadas e integrais. Identificamos algumas
dificuldades, apresentadas pelos alunos em análise gráfica de funções, derivadas e integrais de
maior complexidade. O procedimento metodológico foi desenhado a partir da aplicação de um
questionário, em um grupo de 15 alunos do curso citado e foi realizado durante a aplicação do
minicurso “Utilização do software GeoGebra como ferramenta de aprendizagem da
matemática” para identificar a concepção dos alunos ao utilizar uma ferramenta de auxílio
digital, no caso um software matemático. Usamos como parâmetro para a análise dos dados a
técnica de pesquisa empregada que tornou fundamentalmente como base, a documentação
direta e os procedimentos da documentação indireta: intensiva e extensiva (MARCONI;
LAKATOS, 2005). No que tange a realização da pesquisa, foi utilizada a técnica qualitativoquantitativa com a aplicação da estratégia do Discurso do Sujeito Coletivo (LEFÈVRE;
LEFÈVRE, 2003). Concluindo, podemos destacar o uso, no laboratório, de softwares que
validem a formação de conceitos matemáticos.
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Abstract

This research presents a teaching experience with students of Bachelor of Science and
Technology in a public institution of higher education located in the interior of Rio Grande do
Norte. We entered into in order to verify the effects of using the software GeoGebra in practice
activities for viewing mathematical objects such as tables, graphs, calculations and symbolic
resolutions of matrices, derivatives and integrals. We have identified some difficulties

presented by students in graph analysis functions, derivatives and integrals of greater
complexity. The methodological procedure was designed from the application of a
questionnaire in a group of 15 students of quoted and was conducted during the implementation
of the short course "Using the software GeoGebra as a tool of learning of mathematics" to
identify the design students to use a digital support tool, if a mathematical software. Used as a
parameter for data analysis employed the technique of research that has fundamentally based
on the direct documentation and procedures of indirect documentation: intensive and extensive
(MARCONI; LAKATOS, 2005). Regarding the research, we used qualitative and quantitative
technique with the application of the collective subject discourse strategy (LEFÈVRE;
LEFÈVRE, 2003). In conclusion, we can highlight the use in the laboratory software to validate
the formation of mathematical concepts..
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Introdução

Nos últimos decênios, muito se falou a respeito das universidades no país. Explanações distintas
sobre a estrutura das universidades e seus dilemas foram evidenciadas ao decorrer de toda sua
história. Temos que atualmente seu maior desafio é transformá-la, visando o aperfeiçoamento
no ensino. No entanto, é primordial conhecer sua realidade, organização, funcionamento e seu
desenvolvimento.
Segundo Martins (2000), O progresso na educação superior no Brasil é perceptível desde a
década passada, numa estimativa de crescimento de 7% ao ano. Produziu-se uma forma
diversificada no atendimento aos ingressantes, sobretudo na graduação. No entanto, o autor
alerta sobre o que se vê desde então, isto é, uma situação de hierarquização institucional sem
haver necessariamente o aprimoramento na relação entre o projeto pedagógico das instituições
e as necessidades reais dos estudantes.
Segundo Moran (2007), outro problema que ocorre no processo educacional é o atual modelo
de foco no professor em detrimento do foco na aprendizagem. Ainda de acordo com o autor,
este é um entrave importante à implantação da tecnologia nas escolas, visto que a escola é uma
instituição mais tradicional que inovadora.

Assim, ainda que no âmbito de ensino o quadro-negro seja um instrumento fundamental para
o professor de matemática, sobretudo, para que se possa ter um contato direto com a turma,
principalmente na hora de resoluções de problemas, sabe-se, no entanto, que todas as
necessidades no processo de conhecimento não serão supridas pelo uso do quadro-negro devido
às limitações existentes na hora de abordar alguns conteúdos matemáticos. (ROCHA,
SANTIAGO, LOPES, DANTAS, & B.NETO, 2007). Nesse sentido, é preciso introduzir na
educação novas ferramentas didáticas multimídias, com foco na aprendizagem, a fim de suprir
aquilo que o quadro negro não consegue fazê-lo sozinho.
Em conformidade, Viana e Alvarenga (2009) constataram, segundo estudos, que a retenção de
informação por parte dos alunos, em geral, é de cerca de 20% do que ouvem, ou seja, do que é
falado pelo professor. Já alunos que veem e ouvem informações, retêm cerca de 40% do que é
transmitido. Mas, estudantes que veem, ouvem e que estão altamente envolvidos no processo
de aprendizagem, retêm aproximadamente 75% das informações.
Nesse contexto, o uso de recursos tecnológicos torna-se primordial para que se inicie um novo
modelo de educacional. Nesse processo, o uso do computador torna-se importante. Em
consonância com esse pensamento, Valente (2005) afirma que o computador é muito mais que
uma ferramenta tecnológica interessante capaz de transmitir informações aos usuários. Com
ele, é possível tornar o ambiente de ensino muito mais prático e eficaz, conseguintemente, o
processo de aprendizagem ocorrerá de uma forma mais fluente.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), é
preciso incluir inovações tecnológicas no ensino, mas isto só faz sentido, se houver uma
contribuição para a melhoria da qualidade de ensino, ou seja, é preciso sim, incutir no ensino a
tecnologia, desde que seja bem planejado, definindo objetivos e alcançando metas, de modo a
alcançar uma aprendizagem eficaz e eficiente.
No caso da Matemática, as tecnologias têm sido desenvolvidas com bastante intensidade, o que
a torna uma área privilegiada, seja com calculadoras, jogos eletrônicos e ambientes virtuais,
além de softwares voltados para o ensino-aprendizagem, bem como o desenvolvimento de
pesquisas. Segundo Borges Neto (1998), todo este aparato pode auxiliar na criação de

ambientes que apresentem uma nova lógica sobre problemas antigos e até novos problemas,
por meio de manipulação e simulação que a máquina produz e ressalta que o poder da tecnologia
vai muito, além disso, isto é, fomenta uma aprendizagem que favoreçam novas formas de pensar
e agir, valorizando as experiências e propiciando significados.
Assim sendo, a utilização do Software matemático GeoGebra como ferramenta tecnológica de
ensino se torna operativa, devido a execução de atividades matemáticas de maneira eficiente,
propiciadas através de suas ferramentas simples, dinâmica e de fácil manuseio. Nesse sentido,
com o uso do GeoGebra , a distância entre o aluno e ao compreensão do conteúdo, irá ser
reduzida, pois limitações que são encontradas na abordagem de certos assuntos com a utilização
do quadro-negro, poderão ser sanadas com o uso do GeoGebra.
Nesse sentido, objetivamos com esse trabalho analisar a concepção dos alunos a respeito do uso
do software GeoGebra como ferramenta de ensino e aprendizagem da matemática, através do
seu potencial de visualização dinâmica e fácil manuseio.
Essa problemática foi desencadeada devido a relatos dos alunos matriculados nas disciplinas
básicas do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, como Geometria Analítica, Álgebra
Linear, Calculo I e Calculo II, com dificuldades de visualizar as dimensões dos problemas, bem
como o comportamento dos gráficos e suas variações conforme mudança de parâmetros.

Metodologia

A pesquisa foi realizada em uma Instituição Federal de Ensino Superior, localizada no
município de Angicos, no estado do Rio Grande do Norte, nos dias 28 e 29 de Maio de 2015,
por meio da execução de um breve curso de formação e por aplicação de um questionário com
11 perguntas, sendo 4 abertas e 7 fechadas. No total, foram 15 participantes contemplados pela
pesquisa, sendo oriundos do 1° ao 6° período, pertencentes ao curso de Bacharelado em Ciência
e Tecnologia da própria instituição.
O município de Angicos está situado na microrregião central do Estado, bem no centro do Rio
Grande do Norte. Limita-se com os municípios de Ipanguaçu (oeste), Lajes, Fernando Pedroza

e Santana dos Matos (sul), Afonso Bezerra e Pedro Avelino (norte) e Itajá (Sul e oeste). À
distância até a capital do estado é de 171 km. A população estimada é de 11.549 habitantes
(IBGE, 2010).
A técnica de pesquisa empregada tomou fundamentalmente como base, a documentação direta
e os procedimentos da documentação indireta: intensiva e extensiva (MARCONI; LAKATOS,
2005). No que tange a realização da pesquisa, foi utilizada a técnica qualitativo-quantitativa
com a aplicação da estratégia do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC (LEFÈVRE; LEFÈVRE,
2003). Como formação da base desse trabalho, preliminarmente foram desenvolvidas
atividades relacionadas ao levantamento bibliográfico dos temas relacionados à tecnologia na
educação e concepções da tecnologia como instrumento de ensino e aprendizagem, com o
intuito de elaborar um material didático para ministrar os cursos.
Concomitantemente, foram elaborados e executado questionários semiestruturados objetivando
obter diagnóstico sobre as concepções dos discentes do curso de bacharelado em Ciência e
Tecnologia, contemplados pela pesquisa, a respeito do uso da tecnologia no ensino e, em
especial, qual a relevância do software GeoGebra como uma ferramenta eficaz desse processo.
O questionário foi realizado ao fim do curso ministrado na própria instituição.
Analisar as concepções através do Discurso do sujeito coletivo – DSC é eficaz na compreensão
de experiências, concepções e da observação das limitações vivenciadas no exercício de seu
papel de formador de senso crítico dos estudantes de uma escola (LEFÈVRE; LEFÈVRE;
2006).
A técnica da análise do Discurso do Sujeito Coletivo tem como ideal, expressar
experimentalmente, o pensamento coletivo do grupo em questão. Ao obter depoimentos em
pesquisas empíricas de respostas via questões abertas, operações que expressam, no término do
procedimento, uma análise mais detalhada acerca do objetivo proposto (LEFÈVRE;
LEFRÈVE; 2003).

Aplicação do minicurso

Com o intuito de oferecer aos 15 entrevistados noções de aplicações do GeoGebra na
matemática, foi desenvolvido um breve curso chamado ”Utilização do software GeoGebra
como ferramenta de aprendizagem da matemática”. Desse modo, a reunir os conteúdos da
matemática, com suas devidas inserções no software, aplicado entre os dias 28 e 29 de Maio de
2015.
No primeiro dia, o conteúdo ministrado estava relacionado com as noções básicas do software,
tais como: Janela de Álgebra, Caixa de Ferramentas, Janela de visualização, Entrada, entre
outras noções do programa. Além disso, foram mostrados comandos essenciais como: Criar
retas, pontos, inserir funções, construção de gráficos, etc. Encerrando o dia foi rudimentado a
Geometria Analítica, abordando conceitos de cônicas, incluindo elipses, hipérboles e parábolas.
No segundo dia, os trabalhos foram mais rebuscados e direcionados ao Cálculo e principalmente
a Álgebra Linear, como: Matriz Inversa, Matriz Transposta, Matriz escalonada, Multiplicação
de Matrizes, Cálculo de determinante, derivadas e integrais, entre outros. Além de direcionar
rapidamente conhecimentos elementares de Estatística e Probabilidade.

Perfil dos entrevistados

Inicialmente foram tabulados e identificados o perfil dos entrevistados contemplados pela
pesquisa, tendo como escopo de análise, caracterizá-los quanto ao gênero, idade, período de
ingresso na instituição de ensino superior, aptidão com tecnologia, predileção por disciplina.
A maioria dos estudantes entrevistados é do gênero masculino (11/15), enquanto (4/15) são do
sexo feminino. No que se refere à faixa etária, eles estão entre 18 e 37 anos, sendo 19 anos a
idade predominante (7/15).
No que tange ao período de ingresso na instituição de ensino superior, em geral, estão entre 1º
período e 6º período, com (9/15) de estudantes provenientes do 2º período. Em relação à
aptidão, (4/15) afirmaram que possui plena destreza para tecnologia, (8/15) declararam que

possuem razoável facilidade, enquanto (3/15) mencionaram não gozar de habilidade com a
tecnologia.
No que concerne a primazia por conteúdos, (8 /15) narraram preferir derivadas, à medida que
(6/15) possuem dificuldade em visualização de funções e (4/15) possuem dificuldades em
Geometria Analítica. Todos os entrevistados são alunos oriundos do curso de Bacharelado em
Ciência e Tecnologia da referida da mesma instituição.
Questionários – Análise do discurso do sujeito coletivo

Os questionários foram aplicados com estudantes participantes da pesquisa, em um total de 15
, com o intuito de avaliar a concepção acerca do uso do GeoGebra como recurso de ensino e
aprendizagem da matemática destes. A análise das respostas tornou possível elaborar dos
relatos com trechos selecionados de cada entrevistado, respostas coletivas, isto é, dos trechos
fragmentados de cada entrevistado, foram elaboradas respostas coletivas, utilizando a técnica
da análise do sujeito coletivo.
O Discurso do Sujeito Coletivo efetuado encontra-se em itálico de modo a possibilitar destaque
em relação ao restante do texto. Para cada uma das respostas, encontra-se explicitada entre
parênteses a quantidade de respondentes que apresentaram a mesma Ideia Central (IC) em sua
resposta (N1) e o número total de respondentes (N), conforme indicado por Lefèvre e Lèfevre
(2003) (QUADRO 1).

QUADRO 1: fragmentos das ideias centrais

A. Qual a importância dos recursos tecnológicos na educação?

PERGUNTAS
A) Qual a importância dos
recursos tecnológicos na
educação?
a)

IDEIA CENTRAL – (N1 /N)
Porque facilita o aprendizado (10/15)
Torna a aula mais dinâmica e criativa (5/15)
Não, nunca tive aula com o GeoGebra (8/15)

B) Como a aula com o
GeoGebra
tornou-se
mais proveitosa?
C) Em sua opinião, porque
utilizar o GeoGebra
melhora
o
seu
aprendizado?

Sim, o software foi ajudou na visualização
dos cálculos (7/15)
Porque ele me ajuda a visualizar o problema (9/15)
Porque ele me ajudar a fixar o conteúdo (4/15)
Porque ele me ajuda na concentração (2/15)

Nota: N1: número de entrevistados que apresentaram a Ideia Central; N: número total de
entrevistados.
Nessa pergunta, 10 dos 15 entrevistados afirmaram categoricamente que os recursos
tecnológicos “facilitam a aprendizagem dos mesmos”. Para Stahl (2008, p. 307) “a educação
exige uma abordagem diferente em que o componente tecnológico não pode ser ignorado”. Esse
argumento mencionado pelo autor retrata fielmente os rumos da nova educação, uma educação
que promove um ambiente educacional de construção do conhecimento por meio de uma
atuação ativa, crítica e criativa de educandos e de educadores, em contra posição a modelo atual
de educação que Paulo Freire chama de “concepção bancária da educação” onde o aluno é um
agente passivo e o foco está no ensino em detrimento à aprendizagem (FREIRE, 1987).
Ainda de acordo com as respostas, Oliveira (1999, p. 68) afirma que “o aparecimento de
programas educacionais, softwares, que possibilitam a manipulação de objetos, cria uma nova
metodologia de ensino-aprendizagem que favorece o desenvolvimento da criatividade e da

iniciativa do aluno”. Nesse sentido, 5 dos 15 entrevistados afirmaram que o uso de recursos
tecnológicos na educação transformam “a aula em um ambiente dinâmico e criativo”,
confirmando a importância de adotar novos mecanismos de ensino e aprendizagem.

B. Como a aula com o GeoGebra tornou-se mais proveitosa?
Quando questionados sobre se já tiveram aula com o GeoGebra e se foi proveitosa, 8 dos 15
afirmaram que “não,nunca tivemos aula com o GeoGebra”. Esse fato denota que, embora tenha
se reconhecido que é fundamental adotar novas práticas pedagógica, a fim de, transformar o
aluno em um agente ativo, ainda há barreiras para a adoção dessa prática, o quadro-negro ainda
está extremamente presente no ensino da matemática, refletindo que o atual sistema educacional
é conservador (MORAN, 2011). Um dos motivos mais evidentes está na qualificação do
professor em relação ao manuseio dos recursos tecnológicos conforme afirma Valente (1999,
p. 19) “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 fundamentam os cursos de formação”.
Em contrapartida, quando perguntados sobre como foi a aula utilizando o GeoGebra, 7 dos 15
entrevistados afirmaram que : “Sim o software ajudou na visualização dos cálculos”. A
visualização consiste na forma mais enfática de utilização do GeoGebra, permitindo o aluno
interagir com o professor e com o conteúdo, reiterando a posição de que ,tornar o aluno em um
agente ativo, interado ao processo de ensino e aprendizagem e portanto adotar um modelo
focado na aprendizagem, trás beneficio aos alunos.

C. Em sua opinião, porque utilizar o GeoGebra melhora o seu aprendizado?
Quando indagados sobre o porquê utilizar o GeoGebra melhora o seu aprendizado, 9 dos 15
afirmaram que utilizar o GeoGebra melhora seu aprendizado “Porque ele me ajuda a visualizar
o problema”. Assim sendo, é importante ressaltar o diferencial do GeoGebra, que está na
possibilidade de representação de objetos matemáticos, como: Pontos, retas, segmentos de

retas, planos, polígonos, funções, integrais e derivadas, possibilitando assim a fluência entre as
representações tanto algébricas, quanto geométricas desses objetos (REBELLO e
RODRIGUEZ, 2010). Diante do recurso visualização, Alves e Soares (2003, p.279) afirmam:
Os conceitos de visualização e visualizar adquirem, então, grande importância para o ensino
desta disciplina, especialmente quando se utiliza o computador. Em educação Matemática,
visualizar é formar ou conceber uma imagem visual de algo que não se tem ante os olhos no
momento (ALVES; SOARES, 2003, p. 278).
Ainda é possível destacar a resposta de 4 dos 15 entrevistados que responderam
para essa pergunta “Porque ele me ajudar a fixar o conteúdo”.Nesse sentido, Lopes
(2011) diz que “O GeoGebra possui características semelhantes de um software simulador.
Com o referido software o aluno pode, a partir de uma construção, alterar os objetos
preservando as características originais”. De acordo com a autora, a característica principal
do GeoGebra é o seu formato passível de simular problemas e manipular parâmetros,
preservando a ideia inicial, de modo a permitir um ambiente propicio a aprendizagem do
aluno.Por fim, nessa questão é salutar dizer que 2 dos 15 responderam “Porque ele me

ajuda na concentração”.Nesse contexto, é preponderante dizer que a utilização de um
software como o GeoGebra que é simples e de fácil entendimento, permite prender a
atenção do aluno, pois este se torna um agente ativo nesse processo de ensino e
aprendizagem, em geral, o GeoGebra apresenta solução com poucos cliques do mouse,
de modo a dar um resultado sem mesmo usar cálculos (NASCIMENTO, 2012).
Considerações Finais
O trabalho com o GeoGebra, juntamente com o que observamos nos levaram a
fazer alguns encaminhamentos. Inicialmente, temos que considerar que existem ainda
muitas barreiras para serem quebradas com relação ao atual sistema educacional
brasileiro, sobretudo, no processo de ensino e aprendizagem, entretanto, cada vez mais a

tecnologia se faz presente nesse cenário, a fim de complementar o conhecimento para
quê, dessa forma, se possa romper paradigmas de modo a transformar o aluno cada vez
mais em um agente ativo, interado aos processos de ensino e aprendizagem.
Conseguintemente, constatamos que a utilização de softwares como o GeoGebra,
são preponderantes nesse sentindo, uma vez que , auxiliam e validem a formação de
conceitos matemáticos,ajudando na visualização, como mecanismo didático e que
prende a atenção aluno, fazendo-o

ser incluídos constantemente no ensino da

matemática.
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