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Resumo:

Neste estudo, a perspectiva foi esclarecer como os professores das escolas públicas municipais de
Aracaju-SE utilizam as ferramentas tecnológicas no ensino de geometria e qual o seu entendimento sobre
essa utilização. Nosso propósito foi buscar explorar o cotidiano da sala de aula, para saber como os
professores da rede municipal de ensino utilizam as ferramentas tecnológicas na sala de aula quando
conteúdos geométricos estiverem sendo ministrados. Os resultados apontam que esses professores
desconhecem essa utilização apresentado apenas de forma sucinta sugestões de como incorporariam
esses recursos ao cotidiano da sala de aula. A pesquisa de caráter qualitativo e descritivo buscou centrar o
olhar para alguns aspectos que podem influir sobre o modo desses professores ministrarem as suas aulas
abordando conteúdos geométricos nos anos finais do Ensino Fundamental.

Palavras chave: Ferramentas Tecnológicas. Ensino de Geometria. Professores de Matemática.

Abstract:

In this study, the prospect of clarifying how teachers of public schools in Aracaju-SE using technological
tools in teaching geometry and what your understanding about such use. Our purpose was to seek to
explore the daily life of the classroom, to know how teachers of municipal schools use technological tools
in the classroom when geometric content is being taught. The results show that these teachers are
unaware of such use appears only briefly suggestions of how to incorporate these features everyday
classroom. The qualitative research and descriptive sought the focus to look at some aspects that can
influence the way these teachers minister their classes addressing geometric content in the final years of
elementary school.
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Introdução

O artigo que hora se apresenta faz parte do trabalho de pesquisa realizado com os professores de
Matemática do município Aracaju-SE que lecionam os anos finais do ensino fundamental. Tal estudo tinha
como um dos objetivos, perceber como é realizada a utilização das ferramentas tecnológicas[3] durante o
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ensino de conteúdos geométricos.

Percebemos que durante o século XX, houve uma mudança na maneira como as pessoas, principalmente
os jovens, se comunicam ou interagem entre si. O computador, a internet e as redes sociais estão cada
vez mais presentes no cotidiano da nossa sociedade. E a escola como parte desta sociedade, deve buscar
formas de incorporar o uso ao dia a dia, possibilitando assim, tornar as aulas mais atrativas e atraentes
para os alunos.

Para Valente (2008), a atuação do professor é herdeira de práticas e saberes que são (re)elaborados e
(re)transformados através dos tempos, constituindo um legado que possibilita a produção de novos
saberes e a criação de novas práticas pedagógicas.

Por isso, a incorporação dessas ferramentas na sala de aula se faz necessária. Mas, como é feita essa
utilização Será que o professor conhece as ferramentas a serem utilizadas e que melhor se adéquam ao
conteúdo estudado E quando são utilizadas, será que é de maneira correta Esses e outros
questionamentos se completam às inquietações quanto ao uso das tecnologias da atualidade em sala de
aula.

De acordo com aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, a inserção das ferramentas tecnológicas no
cotidiano da escola é um desafio, já que o trabalho na sala de aula é tradicionalmente pautado na fala e na
escrita, maior parte do tempo do professor (BRASIL, 1998).

Por outro lado, também, percebe-se que seu uso relativiza a importância do cálculo mecânico e da simples
manipulação simbólica. Isso evidencia para os alunos, a importância sobre o papel da linguagem gráfica e
de novas formas de representação, permite que os alunos construam uma visão mais completa da
verdadeira natureza, da atividade matemática e desenvolvam atitudes positivas diante de seu estudo.

Desta forma, o objetivo deste trabalho não se limita em apresentar como são utilizadas as ferramentas
tecnológicas na sala de aula quando conteúdos geométricos estiverem sendo apresentados; mas também,
possibilitar ao professor de Matemática reflexões que sirvam para reelaborar e transformar sua atuação
em sala de aula observando sempre a melhor maneira de adequar o conteúdo a essas ferramentas
tecnológicas. A seguir, uma breve explanação sobre como vincular o ensino de geometria ao uso do
computador e de softwares matemáticos.

1. O ensino de geometria e as ferramentas
tecnológicas

Não é de hoje que o ensino de geometria, ou conceitos a ela relacionados, faz parte do cotidiano das
pessoas. Se olharmos para a história da evolução humana, podemos perceber que seus conhecimentos
ajudaram antigas civilizações a se desenvolverem e se tornar potências comerciais e militares a cada
época.

Dentre elas, podemos citar a civilização egípcia, que através da construção de canais para a irrigação de
terras que utilizava conhecimentos geométricos conseguiu prosperar e virou uma região de
desenvolvimento econômico, tornando-se um império de destaque em sua região.

Assim, podemos perceber que a geometria faz parte da evolução humana desde os seus primórdios e, hoje
em dia, conceitos relacionados a ela podem ser percebidos em vários ramos da atividade humana. Desta
forma, quando se incorpora as ferramentas tecnológicas ao ensino de geometria, busca-se maneiras de
tornar o ensino desses conteúdos mais dinâmicos e mais interessantes para os alunos.
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Com o uso dessas ferramentas, é possível manipular os entes geométricos mantendo-se algumas de suas
propriedades inalteradas. Contudo, o uso de tais recursos não deve apenas servir no processo de
informatização do ensino apenas para efeitos expositivos, que só substituem o quadro de giz (BRASIL,
1998). São recursos que devem proporcionar momentos em que os alunos possam fazer conjecturas, a
partir da experimentação e observação. Assim possibilitam a compreensão dos conceitos geométricos em
relação à aprendizagem matemática.

Diversos autores já se debruçaram a respeito destes recursos. Dentre os quais, podemos citar Meier e
Gravina (2012) que nos traz uma proposta de vincular o ensino de geometria com o software Geogebra.
Graça e outros (2009) recorrem ao geoplano digital como forma de facilitar a aprendizagem de formas
geométricas. Rabelo e Zanette (2009) nos mostram como articular o ensino dos conteúdos geométricos ao
software Cabri-géomètre.

O software Geogebra, o mais citado pelos professores participantes desta pesquisa, faz a junção entre a
Geometria (GEO) e Álgebra (GEBRA). Desse modo, associando o uso do computador aos softwares
matemáticos, pode-se proporcionar uma aula em que os alunos participam ativamente, possibilitando a
“visualização, manipulação do material, realização de atividades estáticas e dinâmicas”, e com isso,
realizam a construção do conhecimento (GRAÇA E OUTROS, 2009, p.10).

O uso de tais recursos “pode auxiliar o professor que deseja trabalhar” com seus alunos, o
desenvolvimento do raciocínio dedutivo. (MEIER; GRAVINA, 2012, p.15). Nesse sentido, Oliveira e Chaves
(2011) dizem que ao utilizar tais recursos, o professor possibilita aos alunos realizarem construções,
manipulações e visualização de diversas formas e ângulos, também propicia momentos em que
conseguem fazer conjecturas a partir da experimentação e observação. Tudo isso, são meios de melhor
compreenderem os conceitos geométricos em relação aos elementos da aprendizagem.

Assim, Meier e Gravina (2012) afirmam que durante a construção de figuras na tela do computador, ao
fazer transformações quanto ao tamanho e posição, as propriedades geométricas dessas figuras
continuam preservadas além de outras propriedades destas decorrentes. Ainda de acordo com os autores
citados, sua interface interativa:

Favorece o espaço para exploração e para experimentos de pensamento. A
manipulação direta de objetos na tela do computador, com análise imediata da
construção, faz com que o aluno procure entender o resultado de suas ações e
assim questione suas conjecturas (MEIER; GRAVINA, 2012, p.2).

Entretanto, segundo Graça e outros (2009), essa utilização não deve se restringir ao ensino de geometria
e, sim, também explorados nos mais diversos ramos do conhecimento matemático. Deste modo, as aulas
serão mais dinâmicas e os alunos passam a construir os alicerces que favoreçam uma aprendizagem
significativa dos conteúdos geométricos, entre outros.

2. A pesquisa

Durante a fase de coleta, contamos com a colaboração da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju
(SEMED/PMA), nos fornecendo a relação das respectivas escolas e nos autorizando a visitação dessas
unidades de ensino para uma conversa inicial e posterior aplicação dos questionários aos professores.

Para a obtenção dos dados, aplicamos um questionário aos professores de Matemática, cujas perguntas
foram sistematizadas para o professor refletir sobre suas aulas. Ao mesmo tempo, buscou-se ter o cuidado
para que ele também se sentisse à vontade de respondê-lo, emitindo assim seu pensamento pessoal,
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traduzindo-o “com suas próprias palavras, conforme seu próprio sistema de referências” (LAVILLE; DIONE,
1999, p. 186).

O propósito desse instrumento foi saber sobre o uso do computador e da calculadora na sala de aula e
quais softwares eram mais utilizados pelos professores e como eles faziam uso dessas ferramentas.

As visitas às unidades de ensino ocorreram entre os meses de março e maio de 2012, havendo boa
recepção, acolhida e respeito pelos coordenadores das escolas visitadas, como também nos apresentando
aos professores de Matemática.

Vários fatores tornaram-se obstáculos na coleta dos dados. O principal deles destaca a dificuldade de
acesso a todas as unidades pela forma como estão localizadas por toda a capital. No entanto, também
ressaltamos mais outros dois obstáculos. A ausência de professores nas respectivas unidades de ensino
durante o processo da coleta de dados, o que dificultou bastante a pesquisa. Ou ainda, o fato de, em
algumas escolas, coordenadores designarem certos professores para responderem ao questionário e não
outros, na tentativa de mostrar que naquela unidade de ensino havia uso das ferramentas tecnológicas
abordada nesta pesquisa.

O número de questionários entregues variou de acordo com a presença dos professores em cada escola. A
pesquisa contou com a distribuição de 24 questionários em 12 escolas visitadas (atualmente existem 21
escolas do município de Aracaju/SE que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental[4]). Do total
aplicado, apenas 16 foram recolhidos, correspondendo a 66,7% do total de questionários entregues.

No período da pesquisa (ano 2012), segundo dados do Departamento de Recursos Humanos da
SEMED/PMA, a rede municipal de ensino contava com cerca de 90 professores de Matemática entre
efetivos e estagiários. Dessa forma, levando em consideração o total de professores existente atualmente
na rede municipal de educação, o número de professores questionados, neste estudo, representa 17,8%
do universo da pesquisa.

2. Entendimento dos professores de Matemática de Aracaju-SE sobre o uso das ferramentas
tecnológicas no ensino de geometria

Investigar a maneira como os professores de Matemática utilizam as ferramentas tecnológicas para o
ensino de conteúdos geométricos demandou um olhar cuidadoso. Pois, a utilização de tais recursos não
deve servir apenas para a substituição do quadro e giz pelo datashow, nem tão pouco criar um ambiente
fantasioso onde o foco central esteja na utilização da ferramenta. O foco central deve está sempre na
aprendizagem do aluno, e assim, o recurso utilizado deve servir de ponte entre o aluno e o conhecimento.

Desta forma, na tentativa de responder a nossa questão central, fizemos o seguinte questionamento aos
professores:

Quanto ao uso das ferramentas tecnológicas (computador e softwares matemáticos) nas aulas de
Matemática, em que situação você se identifica

• Não tenho ideia como usar.
• Tem ideia, mas não sabe como usar.
• Não usa, por que na escola em que trabalha não tem laboratório de informática.
• Sabe como utilizar, mas não usa por falta de tempo para elaborar as atividades.
• Sabe como utilizar, mas não usa por falta de software específico para Matemática.
• Usa sempre, com a ajuda do responsável pelo laboratório.

Dos sujeitos pesquisados, 07 deles não responderam conforme solicitado (Tabela 01). Entre eles, 02
fizeram o registro de mais de uma das opções, havendo confusão ao assinalarem suas respostas. Talvez
por desconhecimento a respeito da versatilidade que estes recursos podem adquirir ao ser utilizado em
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sala de aula. Outros 02 professores não registraram em qual das alternativas mais se enquadravam, 03
dos professores não se identificaram com nenhuma das opções dadas, criando suas próprias opções, como
“não preciso” de tal recurso (Prof. RAFAEL, 2012). Ao se identificar nessa opção, podemos perceber que há
uma ausência de informação sobre a utilização de softwares e computadores na sala de aula.

A partir de dois comentários expressos nas respostas, percebe-se novamente, que há uma necessidade da
parte desses professores em ter o cuidado na adequação do recurso que deseja utilizá-lo para abordar os
conteúdos matemáticos, como por exemplo: “usar limitadamente por que a escola não dispõe de
laboratório de informática” (Prof. CRISTIAN, 2012). Ou ainda, usar “sempre projetor para a apresentação
do conteúdo e resolver os problemas” (Prof. ANTÔNIO, 2012),

Dos demais professores participantes, responderam ao questionamento conforme a tabela a seguir.

Tabela 1: Utilização das ferramentas tecnológicas na sala de aula.

Opções Nº de
professores %

Não tem ideia como usar 1 6,3
Tem ideia, mas não sabe como usar 2 12,5
Não usa, por que a escola em que trabalha não tem
laboratório de informática. 4 25,0

Sabe como utilizar, mas não usa por falta de tempo
para elaborar atividades. 0 0

Sabe como utilizar, mas não usa por falta de software
especifico da matemática. 2 12,5

Usa sempre com a ajuda do responsável do
laboratório. 0 0

Não respondeu conforme solicitado. 7 43,7
Total 16 100

Fonte: Questionário (maio, 2012).

Pela tabela acima, podemos perceber que dos professores, relatam que a escola não oferece a estrutura

necessária para a utilização dos recursos em questão nesta pesquisa. Este foi um dos principais motivos

mencionados pelos professores justificando por não utilizarem. Entretanto, existem políticas públicas que

buscam equipar as escolas com laboratórios de informática, ou com programas de formação docente que

visam aproximar e preparar os professores para o uso dessas ferramentas tecnológicas. Além do recente

Programa Um Computador por Aluno que visa dotar aluno e professor com laptops para melhorar o

trabalho educativo em sala de aula.

Outro fato que merece destaque é que 12,5% dos professores pesquisados relatam que “tem ideia, mas
não sabe como usar”. Podemos apontar uma lacuna existente na graduação ou nos processos de formação
continuada por parte desses professores. Mas, frente ao fato que hoje o uso do computador e calculadora,
por exemplo, fazer parte do nosso cotidiano, estranha-nos muito a falta de informação sobre o uso destes
recursos na sala de aula.

Em relação aos softwares matemáticos, outros 12,5% dos professores pesquisados relatam que até sabem
utilizar, mas faltam softwares específicos aos conteúdos matemáticos. Para nós, isto nos causa também
estranhamento, visto que o Geogebra ser um software gratuito e que pode ser adquirido por qualquer site
de busca na internet. Ele é de fácil manipulação. Existem vários manuais e tutoriais que ensinam aos
leigos sobre a sua instalação e manipulação.
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São vários os softwares que podem ser utilizados em sala de aula. Conhecê-los e adequá-los ao conteúdo
para fazer a utilização em sala de aula é tarefa de todo professor, para que essa utilização não se restrinja
a substituição do quadro e giz pelo recurso tecnológico.

Ao detalhar como seria o uso das ferramentas tecnológicas na sala de aula, podemos perceber, pelas
respostas dos professores, que esses sujeitos não fazem o uso de tais recursos, como já apontado
anteriormente, apenas sugerem como deveria ser sua utilização, conforme podemos ver na tabela a
seguir.

Tabela 2: Sugestões de utilização das ferramentas tecnológicas para o ensino de Geometria.

Roberta

“Acredito com um bom software os alunos confeccionaria os
triângulos com vários tamanhos achariam os ângulos, perímetros,
lados e montagem de figuras como barco, pessoas, pássaros, etc.
(com os triângulos)”.

Rosa
“Na verdade usaria o Geogebra que é um programa que ajudaria
numa atividade. Mas nunca preparei uma aula com o uso da
informática por não funcionar o laboratório de informática”.

Cristian
“O Geogebra é um software gratuito que o professor pode
explorar. Portanto, utilizaria esse software para que o aluno
entendesse melhor esse conteúdo”.

Willian
“Um software interessante poderia ser o Geogebra, em um
primeiro momento permitiria aos alunos utilizá-lo livremente e
posteriormente poderia trabalhar com situações problemas”.

Cristina
“Com o data show mostraria as figuras em forma de gráficos
(imagens) em softwares como o Geogebra, a construção dessas
figuras”.

David
“Para utilizar o computador numa aula de triângulos, faz-se
necessário o uso de um programa (ou software) especifico e que
permita fazer calculo de alguns elementos”.

Fonte: Questionário (Maio, 2012).

Ou seja, esses professores relataram que fariam o uso do Geogebra, embora haja outros softwares que
podem ser utilizados pelos professores em sala de aula. Um dos professores ainda afirma a falta de tempo
para a procura e eventual uso deste recurso: “Infelizmente não tenho acesso a softwares de matemática
(por negligência), a escola não disponibiliza e eu não pesquiso” (BEATRIZ, 2012); já outro docente relatou
seu uso, mas não descreveu como seria sua aula.

Em relação à utilização da calculadora, apenas 03 professores relataram fazer uso dessa ferramenta em
suas aulas, conforme demonstra a tabela a seguir:

Tabela 3: Uso da calculadora nas aulas de Matemática.

Beatriz

“Uso a calculadora como jogo matemático, mas sinto que
nossos alunos chegam aos 6° ano sem saber ou preguiçosos o
calculo mental é importante por isso treino mais operações com
a tabuada”.

David

“Já com o uso da calculadora, deve-se lançar mão de algumas
questões envolvendo triângulos e no momento da resolução seja
permitido aos alunos que façam os cálculos não imediatos
utilizando essa ferramenta”.
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Sônia

“Utilizo calculadora e régua”.

“Com as medidas peço aos alunos fazendo a soma de dois
ângulos que desenhe os triângulos e identifiquem seus ângulos,
fazendo a soma dos ângulos internos, identificado o ângulo
reto, os três tipos de triângulos quantos aos ângulos”.

Fonte: Questionário (Maio, 2012).

Dos demais professores, 05 não responderam a esse questionamento, e com isso, entendemos que esses
professores desconhecem como fazer o uso das ferramentas tecnológicas na sala de aula. Outro professor
relatou “não fazer ideia” (Prof. OTÁVIO, 2012) sobre essa utilização.

Dois professores relataram em suas respostas fazer o uso desses recursos, entretanto não ficou claro
como seria essa utilização, se de forma a desenvolver o raciocínio lógico dos alunos, ou se tais recursos
apenas substituiriam quadro, giz, entre outros.

Tabela 4: O uso dos Softwares e do computador na Sala de aula

Patrícia
“Costumo usar o notebook e o projeto para passar vídeos que
fale sobre o assunto e slaids que ajudem na compreensão e
visualização dos alunos”.

Antônio “Apresentando o conteúdo com os novos recursos tecnológicos e
também resolvendo problemas utilizando esses recursos”.

Fonte: Questionário (Maio, 2012).

No que concerne ao uso de ferramentas tecnológicas, percebemos um despreparo desses professores a
respeito de tal utilização. A maioria apenas apresenta sugestões de como faria o uso, e não as formas de
utilização desses recursos em suas aulas para o ensino de conteúdos geométricos. Ou seja, o uso desses
recursos ainda é limitado nas aulas de Matemática, pelo menos, quando os conteúdos geométricos são
abordados.

Conclusão

No que se refere a nossa questão central, podemos concluir que todo o avanço tecnológico, ocorrido
durante as últimas décadas, ainda se encontra distante das aulas de Matemática, existindo lacunas que
podem ser sanadas durante os cursos de graduação ou mesmo nos cursos de formação continuada.

Outro destaque é vencer a resistência (descrença) que ainda existe em alguns professores que se recusam
a usar tais ferramentas. O uso desses recursos deve ter como objetivo favorecer a aprendizagem do aluno
e tornar as aulas mais atraentes e prazerosas ao aluno. Assim, o aluno, ao manipular os objetos que lhe
são apresentados por meio dessas ferramentas, pode perceber e compreender as propriedades de objetos
matemáticos que são preservadas durante as manipulações.

Para tanto, é necessário ao professor de Matemática buscar melhor entendimento sobre como trabalhar
com as ferramentas tecnológicas para tornar o ensino da Matemática mais prazeroso, à medida que
transporta os conhecimentos pertinentes a esta disciplina para a vida dos alunos. É uma forma de se
evitar que prevaleça um ensino com a memorização de pontos mais importantes, ou melhor conteúdos
mínimos no ensino da Matemática.
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