
        

 

 

 

 

 

O SOFTWARE GEOGEBRA COMO ALTERNATIVA 
METODOLÓGICA1 

Wellington Alves de Araújo2. 

Eixo Temático: Educação e Ensino de Ciências Exatas e Biológicas. 

RESUMO 

São inegáveis as possibilidades de ajuda que o Software Geogebra pode acrescentar ao 
processo de ensino e aprendizagem, contudo, esse Software sozinho não ensina, fazendo-se 
indispensável o papel do professor na criação de condições à sua inserção na sala de aula. 
Dessa forma, este artigo traz uma análise da aplicação do software educativo de geometria 
dinâmica, o Geogebra, como alternativa metodológica, a exemplo da aplicação no processo de 
ensino e aprendizagem de triângulos para o Ensino da Matemática, que se aporta em uma 
análise bibliográfica. A análise parte de autores como Nóbriga, Santos, Araújo, Ferreira, Lima 
entre outros. Diante de tais análises, algumas considerações podem ser tecidas a respeito de 
sua aplicabilidade como, por exemplo, sua significativa contribuição no entendimento das 
propriedades dos triângulos. 

Palavras-chave: Alternativa Metodológica, Software educativo, Ensino de Matemática. 

ABSTRACT 

Are undeniable opportunities that help Geogebra Software can add to teaching and learning, 
however, that software alone does not teach, making himself indispensable to the teacher's 
role in creating conditions for its inclusion in the classroom. Thus, this paper presents an 
analysis of the implementation of educational software for dynamic geometry, the Geogebra 
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as a methodological alternative, the example of the application in the teaching and learning 
triangles for Teaching Mathematics, which brings in a literature review. The review authors 
aspart of Nóbriga, Santos, Araújo, Ferreira, Lima and others. Given these analyzes, some 
considerations can be woven about its applicability, for example, their significant contribution 
in understanding the properties of triangles.  

Keywords: alternative Methodological, educational Software, teaching Mathematics. 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea tem em sua composição pessoas com conhecimento de recursos 

tecnológicos inclusive do uso do computador e, em se tratando da educação, não é diferente. 

Vive-se numa via de mão dupla visto que boa parte dos alunos detém esse conhecimento, 

enquanto que a maioria dos professores não teve esse contato em sua formação inicial, 

tiveram apenas noções básicas e pouca ou nenhuma metodologia de aplicabilidade dessa 

ferramenta, se quer conhecem Softwares com aplicações voltadas a educação. Nesse contexto, 

cabe uma preocupação com o trabalho de aperfeiçoamento dos professores, para Zulato 

(2002, p. 9) essa preparação não se trata apenas de um treino técnico de conhecimento e 

operação de programas e equipamentos, mas sim, propostas metodológicas de aplicações na 

prática pedagógica. 

O Software educativo Geogebra - Software de matemática dinâmica, gratuito e multiplataforma 

para todos os níveis de ensino, que combina geometria, álgebra, entre outros, numa mesma 

aplicação, Segundo (NÓBRIGA, SANTOS, ARAÚJO, FERREIRA, LIMA, 2012) “é atualmente 

um dos softwares educativos de matemática mais utilizados no mundo”. Destacam, ainda, que 

várias pesquisas apontam contribuições de programas desse tipo para o ensino de Matemática. 

Sheffer, Bressan e Corrêa (2010, p.52) apud (NÓBRIGA, SANTOS, ARAÚJO, FERREIRA, 

LIMA, 2012, p. 1) 

Dizem que tais recursos podem favorecer a valorização da capacidade 
argumentativa nas atividades matemáticas, tornando-se, na medida em que a 
exploração matemática acontece, um terreno vasto para experimentação, 
observação, demonstração, elaboração e construção de conjecturas.  
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Fato que proporciona aos alunos momentos de insistência, interação que despertam maior 

interesse, uma vez que estes passam a agir como construtores de seu próprio conhecimento. Logo, 

se faz necessário propostas de integração desse Software no ensino de matemática. 

Neste sentido, propomos uma alternativa de aplicação deste Software educativo, como uma 

alternativa metodológica no ensino de Matemática através de demonstrações de algumas 

propriedades dos triângulos. As atividades ora propostas trazem consigo, além da aplicação 

do Software ao ensino de matemática, a possibilidade de utilização do laboratório de 

informática, uma vez que, segundo (BORBA e PENTEADO, 2007) o uso de computadores e 

calculadoras no ensino representa um dos itens integrante das novas Tendências 

Metodológicas da Educação Matemática, cujo objetivo é a melhoria do Ensino de 

Matemática. 

Para alcançar a melhoria do ensino de matemática e mantê-lo num nível de alta qualidade, a 

Educação Matemática enquanto área de estudos e pesquisa desenvolve várias atividades em 

diferentes estados brasileiros por vários educadores matemáticos, que segundo Mendes (2009, 

p. 23) essas pesquisas tem como metas “desenvolver, testar e divulgar métodos inovadores de 

ensino; elaborar e implementar mudanças curriculares além de desenvolver e testar materiais 

de apoio para o ensino de matemática”, essas pesquisas contribuíram para o surgimento de 

novas diretrizes metodológicas denominadas Tendências Metodológicas da Educação 

Matemática; são elas, segundo Mendes (2009), O uso de materiais concretos e jogos; A 

Etnomatemática: uma abordagem sociocultural e cognitiva; A modelagem matemática e a 

representação do pensamento matemático; A história da matemática e o ensino da Matemática 

escolar; O uso de computadores e calculadoras no ensino da Matemática e Os estudos em 

Didática da Matemática. 

Para o desenvolvimento e análise dessa proposta realiza-se uma pesquisa bibliográfica, que 

segundo (GIL, 2002, p. 44) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. A pesquisa 

bibliográfica, como os demais tipos de pesquisa desenvolve-se no decorrer de uma sequência 

de etapas, para (GIL, 2002, p. 59). 

o número de etapas de uma pesquisa, assim como seu encadeamento, 
depende de muitos fatores, tais como a natureza do problema, o nível de 
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conhecimentos que o pesquisador dispões sobre o assunto, o grau de 
precisão que se pretende conferir a pesquisa, etc. Assim, qualquer tentativa 
de apresentar um modelo para desenvolvimento de uma pesquisa 
bibliográfica deverá ser entendida com arbitrária. 

Assim, para realizar a pesquisa partimos da escolha do tema; levantamento bibliográfico; busca de 

fontes; leitura do material; fichamento; orgnização lógica do assunto e redação do texto. Na redação, 

apresenta-se uma pequena introdução ao Geogebra, seguido de uma breve explanação do que 

são polígonos, com ênfase das propriedades inerentes aos triângulos, na sequência realizam-se 

as demonstrações destas propriedades com auxílio do Software Geogebra. 

O USO DO SOFTWARE GEOGEBRA: Desafios e Possibilidades 

Com referência ao Ensino de Matemática, encontra-se nas recomendações contidas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) parte III – Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias, uma alusão concreta sobre a importância natural 

das calculadoras e computadores, que permitem a abordagem de problemas com dados reais, 

requerendo habilidades de seleção e análise de informações por parte do docente. Conforme 

os PCN, 

Embora os computadores ainda não estejam amplamente disponíveis para a 
maioria das escolas, eles já começam a integrar muitas experiências 
educacionais, prevendo-se sua utilização em maior escala em curto prazo. 
Isso traz como necessidade a incorporação de estudos nessa área, tanto na 
formação inicial como na formação continuada do professor do ensino 
fundamental, seja para poder usar amplamente suas possibilidades ou para 
conhecer e analisar softwares educacionais (BRASIL, 2001, p. 47). 

Esses estudos trarão condições à integração dos computadores no processo de ensino e 

aprendizagem de forma efetiva e eficaz. Segundo Borba e Penteado (2007, p.44) as atividades 

com calculadoras gráficas e computadores, além de proporcionarem uma multiplicidade de 

representações, enfatizam a experimentação como um enfoque fundamental em ressonância 

com sua visão de conhecimento. Para estes, o enfoque experimental explora ao máximo as 

possibilidades de rápido feedback das mídias informáticas. A esse respeito o autor diz que 

O trabalho com a modelagem e com o enfoque experimental sugere que há 
pedagogias que se harmonizam com as mídias informáticas de modo a 
aproveitar as vantagens de suas potencialidades. Essas vantagens podem ser 
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vistas como sendo a possibilidade de experimentar, de visualizar e de 
coordenar de forma dinâmica as representações algébricas, tabulares, 
gráficas e movimentos do próprio corpo 

Nesse contexto faz-se necessário ter condições a tirar, ao máximo, proveito dessas vantagens 

e potencialidades. Entende-se, hipoteticamente, que a condição para melhor utilização dessa 

tecnologia como recurso didático no processo de ensino e aprendizagem, está relacionada com 

a formação dos professores, seja esta inicial ou continuada. Nesse sentido Lorenzato (2010, p. 

161) afirma que, 

Resulta daí a importância de se implantar nas universidades que trabalham 
com formação inicial e continuada de professores laboratórios de ensino 
mediados pelas TICs. Esse espaço – mais do que físico, um espaço de 
formação, apoiado por uma abordagem teórico-metodológica e conduzido 
pela mediação do professor – constitui-se em verdadeiro cenário interativo 
de aprendizagem colaborativa e conhecimento compartilhado. 

Ações dessa natureza proporcionarão aos docentes conhecimentos e habilidades necessárias a 

integração dessa tecnologia a sua prática cotidiana. Em se tratando de professores que 

possuem certo conhecimento dos softwares educacionais, de quais, onde e como fazer uso 

destes em sua prática educacional, conhecimento este adquirido em sua formação inicial ou 

continuada, cabe aos mesmos, iniciativas para separá-los e utiliza-los de acordo com seu 

propósito enquanto educador. Assim, os PCN destacam que, 

Quanto aos softwares educacionais é fundamental que o professor aprenda a 
escolhê-los em função dos objetivos que pretende atingir e de sua própria 
concepção de conhecimento e de aprendizagem, distinguindo os que se 
prestam mais a um trabalho dirigido para testar conhecimentos dos que 
procuram levar o aluno a interagir com o programa de forma a construir 
conhecimento (BRASIL, 2001, p. 47). 

A partir de então os docentes poderão fazer um melhor uso e consequentemente tirar um 

maior proveito dessa ferramenta como instrumento metodológico, possibilitando, assim, um 

uso efetivo dos laboratórios de informática no processo de ensino e aprendizagem.  

UMA PEQUENA INTRODUÇÃO AO GEOGEBRA 
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O Geogebra é apresentado numa planilha contendo uma Janela de Álgebra - à direita e uma 

Área de Trabalho – à esquerda, entre a Barra de Ferramentas e o Campo de Entrada (Figura 

1), cada elemento da Área de Trabalho é descrito algebricamente na janela da Álgebra ao 

Lado. 

As entradas dos objetos com as propriedades desejadas podem ser na forma de comandos no 

Campo de Entrada ou através da Barra de Ferramentas na Área de Trabalho o programa 

Geogebra foi desenvolvido por Markus Hohenwarter, professor da Universidade de Salzburg, 

com o intuito de dinamizar o estudo da Matemática podendo ser encontrado com facilidade 

em sites de busca. 

 

 

 

 

A barra de ferramentas inicial é composta de 11 ícones (ferramentas necessárias às 

construções) cada um deles é indicado por um quadradinho com uma figura, e cada ícone 

deste é composto de outros sub-ícones relacionados com a função inicialmente descrita na 

figura abaixo: 

 

Figura 2 - Barra de ferramentas 

Para ter acesso a uma das ferramentas (comandos/ ícones) dentro de uma caixa de 

ferramentas, basta clicar na seta do canto inferior direito de cada caixa de ferramenta/ícone, 

deslizar o botão do mouse para baixo e selecionar o ícone/ferramenta de interesse. 

Figura 1: Tela inicial do Geogebra 
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Figura3: Polígono 

Agora se enfatiza, dentre os polígonos, os triângulos classificando-os e destacando seus 

elementos, ângulos e propriedades, seguidos da demonstração destas propriedades com o 

auxilio do Software Geogebra, que seguem como sugestão a aplicação deste Software como 

alternativa metodológica no processo de ensino e aprendizagem de Matemática. 

POLÍGONOS 

Consideremos, em um plano, uma linha L formada por segmentos de reta, tais que: 

� Cada extremidade de qualquer um deles é extremidade de dois e apenas dois deles; 

� Dois segmentos consecutivos quaisquer, dentre eles, não são colineares; 

� Dois segmentos não consecutivos quaisquer, dentre eles não tem pontos em comum. 

 

 

 

Essa linha L separa o plano em duas regiões, das quais uma é limitada. A reunião da linha L 

com essa região limitada é chamada de polígono. (PAIVA, 2009, p. 60). 

Os polígonos são nomeados de acordo com o número de lados, assim um polígono que possui 

três, quatro, cinco, seis lados é chamado respectivamente, de triângulo ou trilátero, 

quadrilátero, pentágono, hexágono, assim sucessivamente; é comum aos polígonos com mais 

de vinte lados serem explicitados em função de seu número de lados, não lhes dando nomes 

especiais. 

Polígonos convexos 
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Em um plano, a reunião de uma reta r com qualquer uma das duas regiões separadas por ela é 

chamada de semiplano de origem r. Segundo Paiva(2009) um polígono é dito convexo se, 

somente se, a reta r que contém qualquer um de seus lados deixa os demais lados contidos em 

um mesmo semiplano de origem r, caso contrário, dizemos que o polígono é não convexo. 

 

 

Dentre os polígonos convexos, temos os que possuem todos os lados congruentes3 entre si e 

todos os ângulos internos congruentes4 entre si, estes são denominados de Polígono regular. 

O presente trabalho tem os triângulos como objeto de estudo, daí justifica-se a ênfase dada ao 

mesmo. O triângulo, conforme Paiva (2009) é um polígono fundamental, visto que qualquer 

outro polígono pode ser considerado uma composição de triângulos dispostos lado a lado, daí 

a importância de um estudo mais detalhado dos mesmos. Os triângulos podem ser 

classificados quanto aos ângulos (Acutângulo, Obtusângulo e Retângulo) e quanto aos lados 

(Isósceles, Escaleno e Equilátero). Os triângulos possuem em sua composição altura, bissetriz 

interna, mediana e mediatriz, além de ângulos internos cuja soma é igual a 180°. 

Descreve-se a seguir, as demonstrações das propriedades relativas aos triângulos, como 

exemplo de aplicação do Geogebra no Ensino de Matemática, cuja resolução se dá com o uso 

deste software que é o objetivo central do nosso estudo, como havia descrito anteriormente. 

Certamente existem outras possibilidades de resolução, contudo, deixaremos estas como 

sugestão. Enumeraremos as caixas de ferramentas, da barra inicial, de 01 a 11 (da esquerda 

para a direita), com o objetivo de facilitar a compreensão. 

Propriedades dos triângulos 

No tocante aos Triângulos isósceles, que são os que possuem dois lados congruentes entre si. 

Em Paiva (2009), encontra-se: 

                                                           

3
 Dois segmentos de reta,  e , são congruentes entre quando têm a mesma medida. Indica-se essa congruência por: ; 

4 Dois ângulos, , são congruentes quando têm a mesma medida. Indica-se essa congruência por: . 

Figura4: Polígono convexo e Polígono não convexo 
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1. Se um triângulo possui dois lados com medidas iguais, então os ângulos opostos a 

esses lados têm medidas iguais; 

2. Se um triângulo possui dois ângulos com medidas iguais, então os lados opostos a 

esses ângulos têm medidas iguais; 

3. A mediana, a bissetriz e a altura relativas à base do triângulo isósceles são segmentos 

coincidentes e estão contidas na mediatriz relativa a essa base. 

Para realizar as demonstrações dessas propriedades no Geogebra, clica-se no segundo ícone 

da barra de ferramentas, opção novo ponto, localiza-se os pontos A e B; No quarto ícone, 

opção mediatriz, determina-se mediatriz entre A e B, relativa à base do triângulo; No segundo 

ícone, opção novo ponto, localiza-se o ponto C sobre a mediatriz, determinando os vértices do 

triângulo; No quinto ícone, opção polígono, determina-se o triângulo unindo-se os pontos A, 

B e C; No oitavo ícone, opção distância, clica-se sobre os vértices A e C, determinando a 

medida do lado AC, de modo análogo determina-se a medida dos outros lados do triângulo, 

percebendo-se a congruência entre os lados; No oitavo ícone, opção ângulo, clica-se sobre os 

vértices B, A, C, nesta ordem determinando a medida do ângulo A, em seguida clica-se sobre 

os vértices C, B, A, nesta ordem, determinando a medida do ângulo B, percebendo a 

congruência entre os ângulos;  

Nesse momento o aluno percebe a validação das propriedades enunciadas. A partir daí, no 

campo visual verifica-se que a mediana, a bissetriz e a altura relativas à base do triângulo 

isósceles são segmentos coincidentes e estão contidas na mediatriz relativa a essa base. 

Veja a figura abaixo: 

 

 

 

 
Figura5: Tela do Geogebra mostrando a demonstração. 
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Fazendo uso do Geogebra, para verificar a veracidade das propriedades, além do enunciado da 

propriedade o aluno pode, ao realizar a construção de um triângulo isósceles, visualizar os 

valores dos lados do triângulo, bem como os valores dos ângulos, Gravina (1996) apud Reis 

(2010), afirma que esse aplicativo pode ser trabalhado de duas formas. Na primeira, os 

próprios alunos constroem as figuras, tendo como objetivo o domínio dos procedimentos para 

a construção das mesmas. Na segunda, o professor disponibiliza algumas figuras prontas aos 

alunos para que estes possam reproduzi-las. O objetivo desta última modalidade de trabalho é 

possibilitar que, por meio da experimentação, os alunos descubram as invariantes das 

propriedades das figuras reproduzidas.  

Em se tratando de um triângulo equilátero, o que possui os três lados congruentes entre si, 

Paiva (2009), afirma que “Cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60°”, 

propriedade verificada facilmente ao se construir um triângulo equilátero, com o auxilio do 

Geogebra, e determinar as medidas de seus ângulos. Para tal, clica-se no quinto ícone da barra 

de ferramentas, opção polígono regular, visto que estamos tratando de um triângulo equilátero 

- polígono regular em seguida clica-se duas vezes na área geométrica, em pontos distintos e 

aparecerá uma caixa de diálogo “aplicar 3”, clica-se em aplicar e estará construído o triângulo 

equilátero; No oitavo ícone, opção ângulo, determina-se a medida dos ângulos do triângulo, 

verificando-se, no campo visual a veracidade da propriedade, conforme figura abaixo: 

 

 

 

 

Já no caso de um triângulo retângulo, que é todo triângulo que possui um ângulo interno reto. 

Os lados do triângulo que formam esse ângulo reto são chamados de catetos, e o terceiro lado 

é chamado de hipotenusa, Paiva (2009), destaca duas propriedades: 

Figura 6: Tela do Geogebra com a demonstração. 
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1. Os ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares5. Assim: 

 

 

2. Em todo triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa(BM) mede metade da 

hipotenusa(AC) . Assim: 

  

Para justificar tais propriedades, com auxilio do Geogebra, basta construir um retângulo 

ABCD, e ao determinar suas diagonais, sabendo que estas são congruentes e que o ponto em 

comum entre as mesmas é o ponto médio de cada uma. Verifica-se, visualizando, a validade 

da propriedade. Então, clica-se no segundo ícone da barra de ferramentas, opção novo ponto, 

localiza-se os pontos A(1, 1), B(1, 4), C(5, 4) e D(5, 1); No quinto ícone, opção polígono, 

determina-se o retângulo ABCD, unindo os pontos; No terceiro ícone, opção segmento 

definido por dois pontos, determina-se as diagonais BD, clicando sobre os pontos B e D, e AC 

de modo análogo; No segundo ícone, opção intersecção entre objetos, determina-se a 

intersecção(M) entre as diagonais do retângulo; Nesse instante pode-se mostrar o que enfatiza 

a segunda propriedade, para tal, no oitavo ícone, opção distância, clica-se sobre os vértices A 

e C, determinando a medida da diagonal AC que equivale à hipotenusa do triângulo ACD, de 

modo análogo determina-se a medida do segmento BM, demonstrando que a mediana relativa 

à hipotenusa(BM) mede metade da hipotenusa(AC), conforme a segunda propriedade; 

concluindo a demonstração, No quinto ícone, opção polígono, clica-se sobre os vértices A, B, 

D, nesta ordem destacando o triângulo ABD; agora se mostra que os ângulos agudos de um 

triângulo são complementares, conforme a descreve a primeira propriedade, para isto, no 

oitavo ícone, opção ângulo, clica-se nos vértices A, B, D, nesta ordem determinando o ângulo 

agudo B, em seguida clica-se sobre os vértices B, D, A, nesta ordem, determinando o ângulo 

agudo D; concluindo a demonstração, visto que ao realizar esta última operação verifica-se a 

complementariedade entre os ângulos agudos, bastando, apenas, somar os valores dos ângulos 

fornecidos pelo Geogebra. 

 

                                                           
5
 Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90°. 

Figura 7: Tela do Geogebra com a demonstração. 
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Ao analisar a figura anterior se percebe facilmente, ao visualizar a mesma, os valores dos 

segmentos BM=2,5 e AC=5 o que comprova que a mediana relativa à hipotenusa equivale à 

metade da medida da hipotenusa, bem como os valores relativos aos ângulos agudos, 

possibilitando, assim a visualização da complementariedade entre os mesmos. 

Ao utilizar o Geogebra para realizar a demonstração dessas propriedades o aluno terá em seu 

campo visual, exatamente, o que enfatizam as mesmas. Desta forma, segundo Araújo (2011), 

as figuras tornam-se agentes no processo investigativo, já que o aluno pode perceber a 

diferença entre desenhar e construir uma figura, verificando que, para construí-la, não basta 

apenas chegar a uma aproximação desejada, mas ter a clareza sobre as propriedades e os 

diferentes elementos que ela possui de forma que, ao ser arrastada, mantenha as características 

primitivas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existe em leque vasto de tópicos que podem ser abordados, explorados com os recursos do 

software Geogebra, Utilizar o Geogebra constitui-se uma boa alternativa metodológica para 

quem busca dinamizar um pouco as aulas de matemática, sendo, este, mais uma ferramenta 

disponível para a melhora do processo de ensino e aprendizagem, desde que o professor tenha 

o domínio do conteúdo e que os aspectos operacionais do Software sejam problemas cujas 

resoluções aconteceram durante o processo. Além de o Geogebra ser uma sugestão a ser 

integrada a prática dos docentes de Matemática, possibilita, também, uma opção para 

utilização mais efetiva dos laboratórios de informática como recurso didático, justificando 

assim, o porquê de este representar uma das Tendências Metodológicas para o Ensino de 

Matemática. 
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O uso do computador tem sido fortemente recomendado no ensino de Matemática, afirma 

Zulatto (2002, p. 20). No que tange a utilização do computador com aplicação de Software de 

geometria dinâmica, não é diferente, neste caso, a exploração das figuras geométrica 

utilizando o Software Geogebra, possibilita ao aluno construir suas próprias hipóteses e tentar 

verificar se elas são válidas, além de averiguar a validade das propriedades já enunciadas, ou 

propostas nos livros didáticos. Ou seja, 

O próprio aluno irá realizar a verificação e validação da conjectura que 
formulou. Isso é possível devido aos recursos dos softwares, como o arrastar, 
que possibilita a simulação de diferentes casos da figura, como se o aluno 
estivesse verificando “todos” os casos possíveis de uma mesma família de 
configuração (ZULATTO, 2002, p. 21). 

O arrastar é uma das principais características dos softwares de Geometria Dinâmica, visto 

que ao arrastar uma figura o aluno, poderá “observar todos os casos possíveis da figura, para 

um mesmo conjunto de figuras com a mesma propriedade” (Henriques, 1999, p.53) apud 

Zulatto (2002, p. 23), proporcionando assim, baseado na exploração, novas possibilidades 

para o ensino e aprendizagem de Matemática. 
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