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RESUMO: Destacaremos, neste estudo, a visão de futuros professores em relação ao ensino da Trigonometria, em um
ambiente informatizado. Inserido neste contexto, a partir dos vários softwares que trabalham com Trigonometria,
optamos por um programa livre, o GeoGebra. Utilizando uma metodologia de pesquisa de campo, os autores aplicaram
uma atividade que abordava as funções trigonométricas seno e cosseno com auxílio do software GeoGebra, a 20
licenciandos do curso de matemática da Universidade Federal de Sergipe, bolsistas do Programa Institucional de
Iniciação à Docência (PIBID). Ao final da pesquisa de campo, foram verificadas as opiniões destes alunos, futuros
professores, a respeito das vantagens e desvantagens dessa ferramenta para o aperfeiçoamento do processo
ensino-aprendizagem.
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SUMMARY: We highlight, in this study, future teachers vision of the teaching of trigonometry in a computerized
environment. Within this context, from the various software working with Trigonometry, we chose a free program,
GeoGebra. Using a methodology of field research, the authors applied an activity that addressed the trigonometric sine
and cosine functions with the help of GeoGebra software, 20 undergraduates math course at the Universidade Federal
de Sergipe, members of the Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID). At the end of the field research, the
opinions of these students have been verified, future teachers, about the advantages and disadvantages of this tool for
improving the teaching-learning process.
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INTRODUÇÃO
Desde a invenção dos microcomputadores e consequentemente a inserção destes nas diversas atividades econômicas
e sociais, existe o embate da sua utilização nas escolas. Desde então, avanços nessa área tem sido feitos, chegando ao
patamar de termos cursos totalmente à distância, dependentes inteiramente de computadores.
Hoje, consideramos indispensável o uso de computadores no comércio, na indústria ou até mesmo nas atividades
agrícolas. Junto à globalização os computadores evoluíram, surgiram as conexões em rede o que aumentou
exponencialmente este processo. Passa então ser necessidade da nova geração de alunos uma “alfabetização
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tecnológica”. Segundo Borba e Penteado (2001): O acesso à informática deve ser visto como um direito e, portanto, nas
escolas públicas e particulares o estudante deve poder usufruir de uma educação que no momento atual inclua, no
mínimo, uma “alfabetização tecnológica”. Tal alfabetização deve ser vista não como um Curso de Informática, mas, sim,
como um aprender a ler essa nova mídia. Assim o computador deve estar inserido em atividades essenciais, tais como
aprender a ler, escrever, compreender textos, entender gráficos, contar, desenvolver noções espaciais etc.(idem, p.17). 
Quase indiscutível nos dias atuais que a escola se adeque a essa realidade e não apenas isso, que também
aperfeiçoem e ajudem nesse processo de difusão do uso dos computadores. Em defesa dessa apropriação Matta (2002,
p. 8), afirma que
“os meios informatizados são como ambientes nos quais a mente humana encontra espaço para dialogar consigo
mesma, assim como para facilitar a organização e sistematização do processo de construção do conhecimento. Os
computadores são então meios nos quais se desenvolve o pensamento critico e
reflexivo”.                                                     Matta (2002, p. 8)
 
Assim, os meios informatizados são como ambientes nos quais a mente humana encontra espaço para dialogar consigo
mesma, assim como para facilitar a organização e sistematização do processo de construção do conhecimento.
Consideramos, dessa forma, que os computadores são então meios nos quais se desenvolve o pensamento crítico e
reflexivo.
Atrelado a essa realidade a discussão mais iminente, para os autores deste trabalho, bolsistas do Programa Institucional
de Iniciação à Docência (PIBID, programa federal financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES): como os conteúdos acadêmicos e o processo de ensino pode ser auxiliado ou adequado as
novas tecnologias. Há os que defendem com “garras e unhas” os avanços da tecnologia com benefícios para sociedade
enquanto outros questionam a cultura que a sociedade computadorizada instaurou que é o acúmulo de dados
(conhecimento), mas com pouco aprendizado e profundidade de conceitos. 
 Mais a fundo ainda há o questionamento do uso de softwares específicos utilizados na construção de conceitos ou se
os computadores deveriam restringir apenas como ferramentas de pesquisas bibliográficas.  Acoplado a essas
discussões ainda existe a difícil realidade da insuficiência na formação dos docentes para uso das novas tecnologias o
que gera um estranhamento ou até mesmo uma antipatia ao uso de computadores nas aulas. Os professores
questionam também que é possível que essa cultura de acúmulo de dados descartem o papel do professor no ensino
aprendizado (o ensino a distância alimenta essa discussão pois supostamente exclui o professor, onde o aluno é quase
o único responsável pelo aprendizado tendo algumas vezes no máximo um tutor).
A matemática é uma disciplina que provoca sentimentos negativos em seus alunos, de modo que estes apresentam
dificuldades de compreensão e fixação dos conteúdos. Com isso, a procura de novas formas de ensino que contrariem
o ensino tradicional para obtenção de melhores resultados por parte dos alunos vai crescendo de acordo com o
desenvolvimento da sociedade. Segundo FERREIRA (2004), “o computador é uma ferramenta que permite o aluno fazer
atividades por meio de testes, simulações, tutoriais, auxílio na resolução de problemas e pesquisas objetivando uma
melhor qualidade no processo de aprendizagem.”
Ele está cada vez mais presente nas escolas e a sua utilização requer tempo para o planejamento e preparo de suas
atividades o que é um grande problema, pois os professores geralmente possuem extensas cargas horárias. Existem
ainda aqueles que resistem às mudanças em seu ensino, pois a sua formação docente se originou da habilidade
tradicional, estes acreditam que o método tradicional é o melhor caminho para o processo de ensino aprendizado e que
a utilização de recursos metodológicos é uma ilusão da sociedade atual. Acoplado a essas discussões ainda existe a
difícil realidade da insuficiência na formação dos docentes para uso das novas tecnologias o que gera um
estranhamento ou até mesmo uma antipatia ao uso de computadores nas aulas. Além disso, algumas escolas ainda não
possuem laboratórios computacionais equipados ou a qualidade dos mesmos é escassa, o que dificulta o trabalho dos
professores e/ou causam insatisfação por parte dos mesmos. Com isso, é preciso investir em computadores e na
requalificação dos professores.
Outra situação que desfavorece a utilização deste recurso é a cobrança enfrentada pelos professores, referente à parte
diretiva da escola para cumprir com o seu calendário e programa institucional, induzindo o docente a se apropriar de
aulas convencionais sendo que estas são mais “fáceis” e mais rápidas para serem elaboradas e executadas. Para que o
docente perceba e possa refletir sobre a utilização do computador em sua prática, além do tempo, ele necessita
vivenciar e sentir-se motivado. Permanecendo nessa mesma trajetória BORBA e PENTEADO (2000b) apud SILVA,
(1997) afirmam:
“Para muitos professores, o computador é um mito, ou seja, existe a idéia de que ele é um instrumento muito poderoso
e que exige pessoas altamente qualificadas para manuseá-lo, o que provoca medo, insegurança e calafrios no primeiro
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contato. Há o medo do desconhecido, medo de mostrar incompetência perante os colegas, medo de danificar a máquina
e causar prejuízos, medo de não conseguir desenvolver as competências em informáticas”.                                           
(PENTEADO, p. 29)
 
Pode-se mencionar ainda, de acordo com ATTIE (2001), que pela quantidade e complexidade de variáveis envolvidas
numa situação pedagógica o professor, em qualquer estágio da carreira, tem conhecimento do fato de não haver
condições para abranger todas as situações. No dizer de Sacristán, relativamente a essa peculiaridade do magistério:
“... não podemos ter a pretensão de descrever toda a paisagem que se descortina diante de nós. Fora o fato de que
seria radicalmente impossível fazê-lo, porque essa paisagem não pára de renovar-se, em parte pela própria ação de
aparecermos à janela de nossa modesta morada e de nomeá-la. Nossa particular capacidade de ver e de falar do que
vemos também forma a paisagem...”.                                                            (SACRISTÁN, 1999:19)
 
Ou seja, o professor sente-se receoso em relação a sua postura em sala de aula, uma vez que ele é visto por seus
alunos como o construtor do conhecimento. Com a utilização do recurso de forma metodológica, sua postura não é a
mesma que em uma aula tradicional sendo assim, ele preocupa-se em não corresponder às expectativas dos seus
alunos.
Entretanto para muitos o computador não é apenas um mero instrumento para se comunicar, mas na medida em que
facilita determinados processos de aquisição e exploração do saber e da aprendizagem, ele pode ser usado na
educação como máquina de ensinar ou como ferramenta na construção de conhecimentos. Essa característica é frisada
por CURY (2001) quando ele menciona a relação educando/educador com o computador:
 
“o encontro de aluno e professor na frente do computador, conversando sobre as dificuldades de aprendizagem e as
limitações dos softwares, pode ser uma fonte de novas descobertas e oportunidades para uma maior aproximação entre
eles, o que, sem dúvida, tem conseqüências benéficas para a relação professor-aluno”.                         (idem, p. 20)
 
Um dos problemas apontados pelos professores quando utilizam um recurso diferenciado é o tempo para aplicação da
atividade ou abordagem de algum conteúdo. A vantagem de um recurso como GeoGebra implica até mesmo nesse
fator; a otimização do tempo. Ele não apenas facilita o raciocínio do aluno, o que implica em uma vantagem de tempo
nos conteúdos subsequentes e que usam os já compreendidos como pré-requisitos mas também trazem uma
otimização direta pois geram gráficos e comparações instantâneas e de maneira prática.
Corroborando com essa idéia de facilitação da aprendizagem, a utilização do computador especificando, proporcionou o
surgimento da Trigonometria Dinâmica, sendo essa, um novo instrumento para o ensino da Trigonometria. Ela conta
com diversos softwares desenvolvidos para o seu aprendizado, e um deles será exposto neste trabalho, o GeoGebra.
Sendo o objetivo principal deste trabalho, investigar se o software GeoGebra pode auxiliar o ensino-aprendizagem da
Trigonometria a partir da aplicação de algumas atividades. E de acordo com os resultados obtidos dessa aplicação,
caso sejam positivos, também se pretende compreender quais as contribuições do software, na visualização,
adicionalmente na identificação dos conceitos das funções trigonométricas seno e cosseno, especificamente conceitos
referentes à paridade, periodicidade, domínio, contradomínio, imagem.
A partir do objetivo do estudo levantaram-se três questões: A utilização do software GeoGebra é essencial para a
obtenção da compreensão de determinados conceitos de Trigonometria? Que influência tem a visualização na
identificação das propriedades das funções trigonométricas? Quais as contribuições da utilização do GeoGebra na
compreensão dos conceitos das funções trigonométricas?
Desta maneira, o presente artigo dará ênfase ao uso do software livre GeoGebra numa aplicação prática em um
laboratório de informática computacional, sendo alvo desta aplicação 12 licenciandos do curso de matemática da
Universidade Federal de Sergipe.
 
O GEOGEBRA
Neste estudo, optou-se pelo GeoGebra por ser um software de manipulação relativamente fácil, mas, sobretudo porque
o mesmo provoca uma atenção significativa nas inúmeras maneiras de abordagens de diferentes conteúdos
matemáticos.
O GeoGebra é um software matemático que reúne geometria, álgebra e cálculo. Foi desenvolvido por Markus
Hohenwarter da Universidade de Salzburg para educação matemática nas escolas. Por um lado, ele é um sistema de
geometria dinâmica, o qual permite realizar construções tanto com pontos, vetores, segmentos, retas, seções cônicas,
como com funções que se podem modificar, posteriormente, de forma dinâmica. Por outro lado, equações e

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_uso_do_computador_na_escola_um_olhar_critico_para_a_utilizacao_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



coordenadas podem estar interligadas diretamente através do Geogebra. Além dos aspectos didáticos, o Geogebra é
uma excelente ferramenta para se criar ilustrações profissionais para serem usadas no Microsoft Word, no Open Office
ou no Latex. Escrito em JAVA e disponível em português, o GeoGebra é multiplataforma e, portanto, ele pode ser
instalado em computadores com Windows, Linux ou Mac OS, e além dessas inúmeras vantagens citadas, a nova versão
já disponível na internet, o GeoGebra 5.0 possibilitar construções em 3D, tornando ainda mais interessante as suas
abordagens. 
Adicionalmente, o software GeoGebra possui uma ferramenta que deve ser divulgada, refere-se à possibilidade de
publicar, na internet, qualquer arquivo construído. Ao passo que qualquer indivíduo pode ter acesso a esses arquivos;
visualizar-los, e até mesmo baixar, para posteriormente serem utilizados, tudo isso possibilitado a partir da publicação
das construções de arquivo no geogebratube.
 
METODOLOGIA
Atendendo à problemática em estudo, optou-se por uma metodologia de uma prática em campo. Primeiramente foi
realizada uma pesquisa com 20 licenciandos do curso de matemática, em que eles tinham que optar por uma alternativa
de um questionamento que foi lançado: “Qual dos conteúdos abaixo, vocês tiveram maior dificuldade no Ensino Médio:
1)Geometria Espacial; 2)Função Exponencial; 3) Trigonometria.”. O resultado obtido desta enquete foi a alternativa 3, ou
seja, a Trigonometria segundo escolha da maioria, é o conteúdo que tiveram maior dificuldade no Ensino Médio.
A partir daí nos preocupamos em elaborar uma atividade que abordasse esse determinado conteúdo com auxílio do
GeoGebra que teve como um dos objetivos analisar como licenciandos se interage com o software, ao abordarem
atividades sobre os conceitos das funções trigonométricas, assim como também tinha como finalidade fazer com que os
licenciandos compreendessem melhor as noções de paridade, periodicidade, domínio, contradomínio e imagem das
funções seno e cosseno por meio da observação gráfica dessas funções através do GeoGebra.
 A atividade foi realizada em um laboratório de informática computacional, tendo duração de 2 horas, onde esta foi
ministrada por 3 licenciandos do curso de matemática, sendo que um foi responsável por explicar toda atividade com
auxílio de um datashow e um notebook; e os outros dois auxiliavam os licenciandos na manipulação do GeoGebra,
como também na explicação dos itens da atividade, tendo nesta atividade participação de apenas 12 licenciandos dos
20 relatados anteriormente, estando presente também o professor coordenador do programa PIBID.
Primeiramente foi entregue ao público alvo a atividade impressa, que pode ser observada abaixo:
Crie as funções f(x)= sin(x) e g(x)= cos(x), e por meio da observação dos gráficos gerados, responda:

1. Qual o domínio da função seno e da função cosseno?  Quanto à injetividade e sobrejetividade o que
podemos dizer sobre as funções seno e cosseno? OBS: faremos uma relação do círculo trigonométrico
com as respostas dos gráficos. Observar também a periodicidade.

2. Classifique a função seno e cosseno quanto à paridade.
Para segunda etapa oculte as duas funções no GeoGebra:
Crie um “controle deslizante” e chame-o de a. Agora crie a função h(x)= sin(x)+a. Retire do oculto a função
f(x)=sin(x). Deslize o mouse sobre o controle deslizante percorrendo para direita e para esquerda do zero.

1. O que acontece com o domínio e o contradomínio da função seno quando acrescentamos com± a?
Houve mudanças na imagem e no domínio? E no período? 

Oculte as funções para próxima etapa
Agora crie a função l(x)=  cos(x+a). Retire do oculto a função g(x)= cos(x). Deslize o mouse sobre o controle
deslizante percorrendo para direita e para esquerda do zero.

1. Compare a função l(x) com a g(x). O que acontece ao adicionar ou subtrair um número real no
argumento? Houve mudanças na imagem e no domínio? E no período? 

Oculte as funções para próxima etapa
 
Agora crie a função k(x)=  sin(ax). Retire do oculto a função f(x) = sin(x). Deslize o mouse sobre o controle
deslizante percorrendo para direita e para esquerda do zero.

1. Compare a função k(x) com a f(x). O que acontece ao multiplicar um número real no argumento? Houve
mudanças na imagem e no domínio? E no período?

Logo depois, nos preocupamos em apresentar algumas informações sobre a funcionalidade do software, as quais
seriam utilizadas na atividade, prosseguindo assim com a resolução dos itens. Durante a abordagem dos itens foi
observado dificuldades em relação à manipulação do GeoGebra, assim como também, dúvidas relacionadas à paridade
da função seno. O GeoGebra ajudou a fazer com que os licenciandos enxergassem essa função como ímpar, inclusive
desenvolvendo (nas discussões) uma outra forma, sem ser a algébrica, para identificação no gráfico. Essa maneira
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consistia em uma dupla reflexão (primeiro em relação ao eixo OX e depois em relação ao eixo OY), se pensarmos em
cada quadrante.  Ou seja, a visualização dos gráficos construídos no software facilitou no reconhecimento de alguns
outros conceitos, como paridade em relação à função cosseno; periodicidade; o domínio; imagem; contradomínio; tudo
isso facilitado ainda mais, quando era utilizada a ferramenta de “MOVER”, uma das quais o GeoGebra oferece para a
manipulação e movimentação das construções.
Permanecendo na defesa da apropriação desses recursos, D´Ambrosio (1986) afirma:
“... em muitas situações o aluno se mostra mais confortável com o uso de tecnologias como o uso do computador e
softwares do que o próprio professor, visto que nos últimos tempos as crianças e jovens fazem uso dessa tecnologia em
jogos e brincadeiras que são dispostos aos mesmos por meio da tecnologia”.
 
Assim como em outros conteúdos o GeoGebra oferece maneiras de tratar as funções trigonométricas de forma
construtiva.  Na atividade que os licenciandos fizeram eles puderam entender o que ocorre com as funções seno e
cosseno ao interferir no argumento, adicioná-la a uma constante ou multiplicando a função por uma constante.  Além
disso, eles puderam observar e compreender o porquê que as funções trigonométricas não são injetivas nem
sobrejetivas e supor condições para validade dessas características, todos esses conceitos foram desenvolvidos pela
observação gráfica através do GeoGebra sob a intervenção dos pesquisadores.
A partir das observações sobre a atividade, sendo também verificadas algumas variáveis como o público alvo; a
estrutura física do local de estudo; os ministrantes da atividade; adicionalmente o conteúdo escolhido; e o software
abordado; elaboramos um questionário, o qual teve como objetivo oferecer-nos dados, informações para solucionar as
perguntas norteadoras: “a utilização do software GeoGebra é essencial para a obtenção da compreensão de
determinados conceitos de Trigonometria?, Que influência tem a visualização na identificação das propriedades das
funções trigonométricas?, Quais as contribuições da utilização do GeoGebra na compreensão dos conceitos das
funções trigonométricas?, Como futuro docente utilizaria o software GeoGebra em suas aulas?Por quê?”
Dentre os relatos, verificamos que para os participantes a utilização o GeoGebra serve para o melhor entendimento de
determinados conceitos e contribui na visualização do que acontece através de sua manipulação. Os participantes não
perceberam nenhuma limitação do software em relação à atividade proposta, apenas em um dos relatos que ressalta
que a utilização da ferramenta pode ser prejudicada quando não há conhecimento de conceitos. E, ao observamos as
respostas em relação à utilização da ferramenta em suas aulas, quando professores, constatamos que todos os
licenciandos irão adotar o uso do GeoGebra, tal afirmação pode ser observada no relato do licenciando A1: “Com
certeza utilizaria o GeoGebra nas minhas aulas, pois é uma ferramenta muito útil para a visualização de certos
conteúdos matemáticos, como por exemplo a geometria”.
 
REFLEXÃO FINAL
            Apesar da rejeição de alguns professores ao uso do computador na escola, sobretudo pelo receio a cultura de
acúmulo de dados e pouco aprofundamento nos conteúdos, ou até mesmo o receio da exclusão do professor da sala de
aula; a partir da abordagem de alguns referenciais teóricos, juntamente com relatos de licenciandos o presente artigo
mostra que o GeoGebra pode otimizar o tempo, pela visualização proporcionada, como também por ser um recurso que
possibilita a construção e reconhecimento de determinados conceitos matemáticos de forma mais clara e objetiva.
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