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Resumo: Atualmente, as tecnologias de informação e comunicação-TIC vêm sendo introduzidas no contexto
educacional como ferramentas auxiliares no processo de ensino e aprendizagem, mais especificamente no ensino da
matemática. A utilização do Software Geogebra no ensino de matemática nas séries finais do ensino fundamental faz
com que a aula fique mais atrativa. Nesse contexto é preciso que os professores obtenham uma correlação com as
inovações para que no momento da instrução em sala de aula a aprendizagem seja amplificada. O Geogebra é um
recurso gratuito, disponível para todos os públicos, que auxilia no estudo da geometria, da álgebra e do calculo. Com
isso, vale enfatizar que hoje em dia com o vasto conhecimento que os estudantes têm em relação às tecnologias,
traz a oportunidade do professor inovar em sala de aula utilizando o software, e assim aperfeiçoar a prática
pedagógica no ensino da matemática.
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Abstract: Nowadays, information and communication technologies-ICT have been introduced in the educational
context as auxiliary tools in the teaching and learning process, specifically in mathematics. Use of the Software
Geogebra in mathematics teaching in the final grades of primary school makes the lesson becomes more attractive in
this context is that teachers need to obtain a correlation with innovations to the time of instruction in the classroom
learning is amplified . The Geogebra is a free resource available to all audiences who assists in the study of geometry
and algebra. Thus it is worth emphasizing that with the vast knowledge that students have with respect to
technologies brings the opportunity to innovate the teacher in the classroom using the software thereby improving
pedagogical practice in mathematics teaching.
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INTRODUÇÃO

Os alunos das séries finais do ensino fundamental (9º ano) costumam apresentar dificuldades no aprendizado de
conceitos matemáticos ao ingressarem nesse nível de ensino, entre essas dificuldades está o de conceber os
conhecimentos de geometria, especificamente a geometria plana.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Segundo Tajra (2001) a escola precisa estar inserida no contexto tecnológico e cotidiano de todos
nós, apresentando aos alunos situações mais reais e tornando as atividades mais significativas e menos abstratas.
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Brota nesse contexto a necessidade da introdução por parte dos professores de uma ferramenta que os ajude no
desenvolvimento do aprendizado na aula de geometria, assim surge à ideia da utilização do Geogebra, um programa
livre para fins pedagógicos, com o intuito de que o seu uso possa ajudar os discentes a identificar, fixar e conhecer
melhor as figuras geométricas. Para isso, os professores têm e devem saber como utilizar essa ferramenta que tem o
objetivo de mostrar aos alunos um método simples e curioso de aprender a matemática.

ÂÂÂÂ ÂÂÂCom as tecnologias os alunos buscam sempre por novidades, e todas essas inovações estão relacionadas
diretamente no campo virtual. Então, inserir a matemática nesse contexto é quase que uma dádiva, uma vez que o
interesse dos alunos pela matemática se torna cada vez mais remoto. O uso do programa Geogebra é uma maneira
de aliar a tecnologia ao ensino de matemática de forma mais dinâmica e menos cansativa.

ÂÂÂÂÂÂÂ O sistema escolar precisa dinamizar o ensino para que o modo de aprender se torne mais interessante e
atrativo. E esse aprendizado é estimulado pelo professor, daí surge à ideia de capacitar o docente no âmbito das
tecnologias. Sem dúvida o dinamismo em sala de aula ajuda a despertar o interesse dos discentes pela disciplina de
matemática, mas para isso o aluno tem que ter um contato direto com o software que pode ser apresentado como
uma tecnologia auxiliar no ensino da geometria.

2. METODOLOGIA

ÂÂÂÂÂÂ O desenvolvimento da atividade de pesquisa foi realizado com cinco professores de três diferentes escolas
da rede estadual do município de São Raimundo Nonato-PI, com a seguinte classificação:

• ÂForam reunidos dois professores que lecionam na Unidade Escolar Dep. Edson Dias Ferreira, mais dois
professores que ensinam no Centro de Ensino Médio em Tempo Integral- Cemti Moderna, e por fim apenas um
professor que instrui na Unidade Escolar Edith Nobre de Castro, todos graduados em Licenciatura em
matemática e ministram aula no 9º ano do ensino fundamental. A realização do trabalho teve como objetivo
despertar o interesse dos professores para a utilização de meios tecnológicos e inovadores em sala de aula por
meio da apresentação do software geogebra. Todo o processo foi divido em três etapas, como segue abaixo:

• 1ª ETAPA

• Foi apresentado o software aos professores utilizando um computador e o data show e em seguida, a partir de
um menu e uma lista de onze botões que oferecem várias possibilidades de construções, foi focado a parte da
criação de figuras geométricas, onde juntamente com os professores observamos a janela inicial do Geogebra.

• 2ª ETAPA

Â

• Foram propostas atividades aos professores para que pudessem conhecer melhor o programa. Logo depois os
docentes fizeram algumas atividades com a utilização do Geogebra, e para completar; expuseram quais as
dificuldades encontradas no manuseio do programa.

• 3ª ETAPA

• Constituiu na avaliação por meio de um questionário, contendo quatro perguntas com duas respostas
subjetivas e duas perguntas com respostas objetivas, almejando identificar quais dificuldades encontradas
pelos professores com relação à utilização do software. Enfatizando que todo o processo teve a duração de
dois dias, sendo duas horas para o primeiro, e duas horas para o segundo. O primeiro dia constituiu da
primeira e da segunda etapa explicados acima, e o segundo dia foi composto pela terceira etapa onde os
professores discutiram e apresentaram suas opiniões a respeito do uso do software Geogebra.

Â

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
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A aplicação da apresentação do software aos professores obteve grande aceitação por parte dos mesmos, que se
mostraram interessados em aprender mais sobre o recurso tecnológico, uma vez que inserido em sala de aula pode
proporcionar o desenvolvimento do aprendizado e ocasionar um maior interesse por parte dos alunos pela disciplina
de matemática.

Segundo Brousseau (1996, apud CONTIERO e GRAVINA, 2011, p. 9): O trabalho com o software produz uma
situação em que os alunos se engajam nas atividades não mais para atender a exigência do professor, mas movidos
por interesse próprio, chamando a si a responsabilidade dos procedimentos de investigação, e desta forma estão
dadas as condições para o desenvolvimento de habilidades e atitudes que caracterizam o raciocínio matemático.

Nesse sentido, os professores chegaram à conclusão de que se for colocado em prática o uso do software geogebra
em sala de aula no estudo da geometria plana, consequentemente aumenta o interesse dos estudantes com relação
à disciplina.

Como já era esperado, com o fim da aplicação da pesquisa os professores afirmaram que se sentiram encorajados a
apresentar e inserir o programa dentro do ambiente escolar para auxiliar no desenvolvimento das aptidões cognitivas
dos alunos de matemática, e uma vez conhecendo o Geogebra estejam aptos ao estudo da geometria e suas
relações, sanando dificuldades no desenvolver de novas experiências.

Logo abaixo está à tabela com o questionário feito destinado aos professores e suas respectivas
respostas:

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Tabela I

Â

... Â

Â

RESPOSTA DOS PROFESSORES
1. Você como docente costuma utilizar

algum tipo de tecnologia em sala de
aula para facilitar o processo de ensino
aprendizagem na disciplina de
matemática

• Todos responderam que não utilizam
recursos tecnológicos no ensino de
matemática

1. Você conhece ou já ouviu falar do
software Geogebra Se sim relate a
importância do uso do mesmo.

• Dois professores responderam que sim,
porém nunca tiveram contato e por isso
não sabem relatar sua importância em
sala de aula.

• Três professores responderam que
desconhecem o softwere.

1. Em sua opinião, a utilização do
geogebra no ensino da geometria plana
aumenta a capacidade cognitiva dos
alunos

Â

• Todos responderam que sim

1. Quais as dificuldades encontradas no
manuseio do software

• Todos os professores disseram que não
é uma tarefa fácil manusear o geogebra,
talvez porque geralmente só pegam o
computador para digitar provas ou
pesquisar algumas coisas de caráter
pessoal, mas em todo caso é bastante
interessante o programa.

De acordo com as
respostas dos
professores,
percebeu-se que
há um déficit
relativo à técnica
de manuseio das
tecnologias atuais.
Nota-se ainda que
os docentes não
procuram
aprender lidar com
as inovações, a
maioria deles
preferem conviver
no
tradicionalismo,
ou seja, utilizam
no momento da
instrução apenas o
quadro, pincel e o
livro didático, o
que torna a aula
bastante cansativa
e
consequentemente
causa o desânimo
dos alunos com
relação às
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atividades.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ A realização do trabalho proporcionou aos professores conhecer uma ferramenta auxiliar no ensino da
geometria. Com isso propiciou-se um espaço para reflexão de suas práticas pedagógicas. De acordo com Valente
(1993, p.23) “a formação do professor deve prover condições para que ele construa conhecimento sobre as técnicas
computacionais e entenda por que e como integrar o computador na sua prática pedagógica”.

ÂÂÂÂÂÂ ÂConsiderando a questão, de como o uso do computador proporciona novas descobertas tanto para os
professores como para os alunos, vale ressaltar que essa ferramenta é um complemento no processo de ensino e
aprendizagem, ou seja, não substitui a forma de aprender matemática, uma vez que a mesma exige dedicação,
esforço e repetição. O computador é um facilitador no processo educacional, pois desperta o interesse e a
curiosidade dos discentes, levando-se em conta que grande parte da população estudantil tem um grande domínio
no manuseio de tecnologias.

. ÂÂÂNo entanto, o trabalho do professor no ensino da matemática exige muita dedicação e paciência. Para Mello
(2000) a importância da prática decorre do significado que se atribui à competência do professor para ensinar e fazer
aprender. Estas competências são formadas pela experiência, portanto esse processo deve ocorrer necessariamente
em situações concretas, contextualizadas. Diante do exposto, há uma necessidade de capacitar professores, pois
percebe-se ainda a dificuldade em usar as TIC na prática cotidiana e, sobretudo, em se apropriar delas para uso
didático pedagógico
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