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RESUMO

O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo analisar as percepções de um
professor de Matemática sobre o uso do software GeoGebra nas aulas de Geometria. A mesma foi
desenvolvida com base numa abordagem qualitativa e utilizou a entrevista semiestruturada como
instrumento para a coleta de dados. Os resultados mostram que esta ferramenta, se bem executada,
mostra-se eficaz para o ensino de Geometria contribuindo para a aprendizagem de conceitos geométricos
por meio de atividades que permitem ao aluno estabelecer conjecturas, aproximando-o da forma como se
desenvolve o conhecimento matemático.
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ABSTRACT

The article presents the results of a survey that aimed to examine the perceptions of a mathematics
teacher about using software GeoGebra Geometry classes. The survey was developed based on a
qualitative approach and used a interview as a tool for data collection. The results show that this tool, if
well executed, is effective for teaching geometry contributing to the learning of geometrical concepts
through activities that allow students to establish conjectures, approaching it the way is developed
mathematical knowledge.
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1. INTRODUÇÃO

Durante o curso de Licenciatura em Matemática o licenciando é envolvido em atividades de ensino que se
baseiam nas várias metodologias existentes para o ensino de Matemática. Resolução de Problemas,
Modelagem Matemática, História da Matemática, Investigações Matemáticas, Tecnologias da Informação e
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Comunicação (TIC), dentre outras, são apresentadas durante o curso de Licenciatura em Matemática como
alternativas disponíveis para o professor ensinar Matemática. Dentre todas as metodologias estudadas,
chama-nos a atenção o uso das TIC, principalmente por estar relacionada com o uso de softwares
matemáticos que possibilitam a construção e a visualização de propriedades importantes da Matemática.

O contato com os softwares matemáticos durante o curso se dá, principalmente, na disciplina da grade
curricular denominada por Software Matemático. Nela são apresentados aos estudantes diversos
programas que podem ser utilizados no ensino de Matemática a exemplo do Cabri Géomètre II, Régua e
compasso, Cinderella, GeoGebra e outros.

Neste texto, a discussão se dá em torno do software GeoGebra, um programa gratuito que auxilia no
ensino da Geometria permitindo trabalhá-lo de forma articulada com conteúdos da Álgebra e da
Aritmética. A escolha por investigar a Geometria em detrimento as outras áreas da Matemática deve-se
essencialmente à trajetória histórica de seu ensino que, mesmo hoje, permanece configurado pelo
abandono nas escolas de Educação Básica. Paralelo a isso, há estudos que mostram que o uso do
GeoGebra tem contribuído para o desenvolvimento da aprendizagem de conceitos ligados à Geometria
(BRANDT; MONTORFANO, 2008).

Portanto, é neste contexto que esta pesquisa teve como objetivo analisar as percepções de um professor
de Matemática sobre uso do GeoGebra nas suas aulas. Para tanto, foi escolhido um professor que leciona
Matemática na Educação Básica, tanto na rede pública quanto na rede privada, e faz uso deste software
como recurso didático para as suas aulas.

A pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa, pois se constituiu a partir das compreensões
acercas das percepções do professor investigado. Não teve o intuito de ser conclusiva, mas de apresentar
uma trajetória em que essas mesmas compreensões podem ser (re)configuradas, dada a transitoriedade
que perpassa as ações da prática docente, portanto, não pretendemos com esta pesquisa generalizar os
resultados encontrados sobre o fenômeno estudado (GARNICA, 2004).

Utilizamos como instrumento para produção dos dados a entrevista semiestruturada que se caracteriza,
segundo Manzini (2003), por conter dOs dados da entrevista foram analisados seguindo os três níveis
propostos por Marconi e Lakatos (2003): interpretação (a fim de ampliar os conhecimentos sobre o
fenômeno), explicação (esclarecimento sobre as categorias de análise) e especificação (estabelecimento
de ligação entre as categorias de análise).

O artigo apresenta uma breve trajetória do ensino da Geometria desde o Movimento da Matemática
Moderna (MMM) até a inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no seu ensino. A
discussão em torno das TIC dá ênfase ao uso do software GeoGebra nas aulas de Matemática e segue com
a análise das percepções apresentadas pelo professor investigado sobre o uso deste software. Por fim, são
apresentadas algumas considerações sobre a pesquisa.

2. SUPERANDO AS MARCAS DO PASSADO

O processo de construção do conhecimento geométrico exige a capacidade de visualização de imagens,
bem como a abstração de relações e propriedades que, graças aos avanços tecnológicos, pode ser mais
bem explorados através do uso de programas computacionais específicos. Esses programas trazem
contribuições significativas para o ensino, permitindo novas manipulações pelos alunos, afastando-os de
cálculos extensos e aproximando-os da análise do desenvolvimento de um dado procedimento.

Ainda hoje as discussões que perpassam pelo processo de ensino e aprendizagem de Geometria requerem
um levantamento teórico acerca do contexto histórico em que se instalou o Movimento da Matemática
Moderna (MMM). Isso se faz necessário visto que as mudanças curriculares desenvolvidas por volta da
década de 60, período no qual se dá a instalação dos ideais reformistas no Brasil, continuam fortemente
presentes nos currículos ocultos das nossas escolas da Educação Básica e nas Instituições de Ensino
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Superior. Entendemos por currículo oculto o conjunto de normas sociais, princípios e valores transmitidos
tacitamente através do processo de escolarização que não aparecem explicitados nos planos educacionais.
(VALLANCE apud ROMANELLI, 1997, p. 2)

Dentre as alterações sugeridas pelos reformistas para o ensino de Matemática podemos destacar: a junção
das três áreas da Matemática que antes se encontravam isoladas – Aritmética, Álgebra e Geometria; a
aproximação dos conteúdos trabalhados nas escolas secundárias com aqueles trabalhados no Ensino
Superior; a implantação, no currículo das escolas secundárias, de formalizações axiomáticas; a grande
ênfase dada a Teoria de Conjuntos e as Estruturas Algébricas; e o uso da linguagem topológica para o
ensino de Geometria (KLINE, 1976).

É preciso, pois, compreendermos o contexto que nos levou a adoção das sugestões trazidas por esse
movimento. O cenário internacional se configurava pela constatação do avanço tecnológico alcançado pela
União Soviética após o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 1957. De ego ferido, os
Estados Unidos entram em cena e propõem modificações no currículo de Matemática e, rapidamente, suas
propostas espalharam-se entre os países das Américas e da Europa (ÁVILA, 2010).

Contudo, o esperado não aconteceu. A junção das três áreas elevou a Aritmética e a Álgebra à supremacia
do conhecimento matemático em detrimento do conhecimento geométrico, pois nem os professores
conseguiram entender a nova linguagem proposta para a Geometria e a mesma foi quase completamente
abolida dos currículos escolares. A linguagem de conjunto e as formalizações axiomáticas, da forma como
chegaram às escolas, requeriam dos alunos uma maturidade incompatível com a faixa etária na qual se
encontravam. Infelizmente, esse cenário se configurou no ensino da Matemática deixando profundas
marcas que podem ser identificadas ainda hoje.

O cenário que se configurou após o MMM ocasionou a investida em novas metodologias para o ensino da
Matemática levando muitos pesquisadores a desenvolver estudos com o objetivo de facilitar a
compreensão das três áreas – Álgebra, Geometria e Aritmética, vistas de outra forma, diferentemente de
quando eram separadas.

Sob este aspecto, esta pesquisa discute o ensino da Geometria por meio de uma abordagem que promova
a construção de saberes coletivos por meio da experimentação e movimentação de entes geométricos,
formulação de conjecturas e demonstrações que possam ser aplicadas nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, atrelando-a ao uso do programa GeoGebra. Este software é um recurso
que o professor dispõe para apresentar os conteúdos geométricos de forma atrativa, criando possibilidades
de incluir o uso do computador nas salas de aulas de maneira produtiva e como um elemento facilitador da
aprendizagem.

2.1 O Software GeoGebra

Segundo Andrade (2012, p. 13), “o GeoGebra foi criado por Markus Hohenwarter sendo lançada a sua
primeira versão em 2001, a partir de um projeto para a sua dissertação de Mestrado”. Hohenwarter é
docente do departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Salzburgo, Áustria.

A utilização desse software se deu inicialmente em países como Europa e Estados Unidos para, enfim,
chegar ao Brasil, na cidade de São Paulo, durante a I Conferência Latino Americana de GeoGebra. A partir
dessa conferência o uso desse software se expandiu em outros países, como: México, Argentina, Uruguai,
Chile e Colômbia (ABAR apud ANDRADE, 2012).

O GeoGebra possui todas as ferramentas tradicionais de um software que trata de conceitos geométricos:
pontos, segmentos, retas e seções cônicas. Por outro lado, equações e coordenadas também podem ser
inseridas. Ele tem a vantagem didática de apresentar, ao mesmo tempo, duas representações diferentes
de um mesmo objeto que interagem entre si: sua representação geométrica e sua representação
algébrica, dinamizando o estudo da Geometria e da Álgebra, além de possibilitar a exploração da
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Aritmética, de modo a facilitar a investigação e o aprendizado de diversos conteúdos matemáticos.

Segundo Gravina (1996), esse software pode ser trabalhado de forma a possibilitar que os próprios alunos
construam as figuras, tendo como objetivo o domínio dos procedimentos para a construção das figuras
geométricas. E ainda, também é possível que o professor entregue as figuras prontas aos alunos para que
estes possam reproduzi-las no programa.

Devido as suas características, o GeoGebra pode ser utilizado como instrumento metodológico em
diferentes níveis e etapas de ensino. Ele possibilita, por exemplo, a construção de figuras geométricas com
diferentes graus de dificuldade, permitindo que elas sejam movimentadas mantendo as características da
figura inicial inalteradas, o que se tornaria impossível de ser realizado nos desenhos estáticos feitos com o
auxílio de régua, compasso, papel e lápis.

Desta forma, as figuras tornam-se agentes no processo investigativo e o aluno pode perceber a diferença
entre desenhar e construir uma figura. Para construí-la, não basta apenas chegar a uma aproximação
desejada, é necessário ter clareza sobre as relações existentes entre os diferentes elementos que ela
possui. O software permite a construção e a manipulação de entes geométricos utilizando ferramentas
digitais mantendo passos e características fundamentais à construção convencional. (ANDRADE, 2012)

Estudos mostram que os ambientes informatizados apresentam-se como ferramentas de grande potencial
frente aos obstáculos inerentes ao processo de aprendizagem. É a possibilidade de mudar os limites entre
o concreto e o abstrato, pois o computador permite criar um novo tipo de objeto – os objetos
“concreto-abstratos”. Concretos porque existem na tela do computador e podem ser manipulados;
abstratos por se tratarem de realizações feitas a partir de construções mentais (GRAVINA; SANTAROSA,
1999).

O GeoGebra é um programa computacional que pode ser facilmente encontrado na internet e baixado
gratuitamente através do site: http://www.GeoGebra.org/cms/en/download/. Além deste, os professores
podem encontrar outros programas matemáticos livres no site do grupo EDUMATEC
(http://www.edumatec.mat.ufrgs.br/). O EDUMATEC é um site de Educação Matemática e Tecnologia
Informática que tem como um dos objetivos a apresentação de material didático que trata do potencial da
tecnologia informática no âmbito da educação matemática escolar.

A seguir, apresentamos uma discussão referente ao papel do professor no contexto das TIC, pois não há
como conceber o ensino de qualquer área de conhecimento sem discutir o papel do professor nesse
processo.

3. O PROFESSOR E AS TIC

De acordo com Penteado (2005), sem o envolvimento de professores não é possível pensar na inserção de
TIC na escola e, sem formação, esse envolvimento não acontece. Nas palavras da autora,

Gosto de pensar o professor como um nó de uma rede que conecta atores tais
como: o projeto pedagógico da escola, o computador, outras mídias, os centros
de pesquisas, os técnicos, os alunos, as famílias, as regras sociais, o professor, as
imagens, os sons, etc., de forma que o movimento de cada um deles ative outras
redes e coloque em jogo o contexto e o seu sentido. O trabalho docente
pressupõe o estabelecimento de conexões entre esses atores. (PENTEADO, 2005,
p. 286)

A garantia do estabelecimento dessas conexões é mais um dos desafios a ser enfrentado. É possível que o
maior deles seja conseguir universalizar o acesso às TIC, desde as escolas até os professores e os alunos.
No entanto, para se alcançar um resultado satisfatório é preciso que o professor, enquanto agente
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mediador do processo de ensino e aprendizagem seja um conhecedor das potencialidades pedagógicas dos
recursos com os quais pretende trabalhar.

Ao usar um software o papel do professor é orientar corretamente os alunos na sua utilização, mas para
que isso aconteça da forma adequada é necessário que o mesmo esteja atualizado e familiarizado com o
programa, para que ambos interajam na sala de aula. Mesmo que o docente tenha conhecimento do
software podem surgir perguntas inesperadas na aula. Por isso, é importante que o professor além de
manipular o software também deve estar atento ao assunto ali abordado, pois é o seu principal objetivo.

O GeoGebra, por exemplo, permite a formulação de conjecturas e/ou demonstrações que nos possibilitam
pensar, refletir e criar situações problemas centradas no aluno não mais no professor. Pensar o aluno,
enquanto agente autônomo na construção do saber, implica na necessidade de promover atividades com
base no esforço intelectual do mesmo, respeitando suas possibilidades de raciocínio e promovendo
situações que estimulem e aperfeiçoem esse raciocínio (MURARI, 2005).

O uso do software GeoGebra (...) poderá propiciar por meio de suas ferramentas,
a execução de atividades matemáticas, dando condições necessárias para que
diminua a distância do professor com o computador de modo que se sinta à
vontade no manuseio e não ameaçado por esta tecnologia, abordando
possibilidades e limitações do uso de softwares no ensino da matemática,
estimulando a utilização dos computadores na prática docente para enriquecer
ambientes de aprendizagem e auxiliar o professor e o aluno no processo de
construção do conhecimento. (BRANDT; MONTORFANO, 2008, p. 02)

O uso de softwares matemáticos permite que o professor apresente o conteúdo seguindo um roteiro difere
do processo habitual – definição, propriedades, exemplos, seguido de exercícios. Segundo Borba e
Penteado (2010, p. 56), “alguns professores procuram caminhar numa Zona de Conforto onde quase tudo
é conhecido, previsível e controlável”. Uma mudança na prática pedagógica requer que o professor entre
numa Zona de Risco, ou seja, num ambiente em que nem tudo é conhecido e previsível.

É necessário repensar o ensino e a aprendizagem, colocando-se numa postura de
professor inovador, criando situações significativas e diferenciadas, cabendo
propiciar diferentes situações “problemas” ao educando. O aluno precisa ser
motivado a envolver-se ativamente nesse processo, construindo o seu
conhecimento a partir de múltiplas interações. (KAMPFF; MACHADO; CAVEDINI,
2004, p. 2)

Na maioria das vezes, a organização de uma aula que utiliza um software como um recurso didático se dá
em torno de atividades investigativas, isto é, problemas são propostos e os alunos são levados a
resolvê-los por meio de tentativa e erro através da manipulação do programa. Borba e Penteado (2010). O
principal objetivo da utilização do recurso tecnológico é proporcionar um ensino significativo, que desperte
a curiosidade e criatividade dos alunos, melhorando a compreensão dos conteúdos e deixando a aula mais
dinâmica.

Os computadores na educação matemática têm ajudado a estabelecer novos
Cenários para Investigação[3] (embora alguns programas fechados tentem
eliminar incertezas, ajustando as actividades ao paradigma do exercício). O
computador desafiará a autoridade do professor (tradicional) de matemática.
(SKOVSMOSE, 2000, p. 17)
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Portanto, o uso correto de softwares nas aulas de Geometria pode proporcionar benefícios no processo de
construção do conhecimento. Contudo, é necessária a escolha do software que preencha as necessidades e
desperte a atenção dos estudantes. Existem vários softwares como: Cabri Géomètre II, Régua e
compasso, Cinderella, GeoGebra e outros, dentre esses alguns não são disponíveis gratuitamente, como o
Cabri Géomètre II que é um software que requer assinatura.

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,
1997, p. 35)

Portanto, é relevante que o professor saiba manipular o software tendo clareza sobre o conteúdo
abordado, para oferecer acesso ao conhecimento matemático com mais facilidade para os seus alunos.
Logo, não basta só manipular o programa é preciso ter conhecimento sobre o conteúdo que se pretende
abordar.

A seguir, apresentamos as percepções do professor investigado sobre o uso do software GeoGebra nas
suas aula.

4. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar as percepções de um professor da Educação
Básica sobre o uso do software GeoGebra em suas aula de Geometria. A escolha por este profissional se
deu de forma proposital, pois o mesmo já utilizava este recurso em suas aulas com alunos do Ensino
Fundamental II. A fim de manter o anonimato do professor que contribuiu com esta pesquisa utilizaremos
o pseudônimo Marcelo.

Marcelo afirma que conheceu o programa em curso ministrado na Universidade Federal da Bahia que tinha
como objetivo preparar alunos da Educação Básica e do Ensino Superior para a 3ª fase da Olimpíada
Brasileira de Matemática (OBM). Neste curso, o professor teve a oportunidade de participar de um
minicurso sobre Geometria Dinâmica que foi ministrado com o auxílio do GeoGebra.

Depois da participação neste curso, Marcelo diz que decidiu estudar mais o software e, em seguida,
começou a utilizá-lo nas aulas do Programa de Iniciação Científica Júnior da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (PIC – OBMEP)[4] do qual é integrante. O que lhe motivou a utilizar o
programa nas suas aulas foi o fato dele ser gratuito e de fácil manipulação.

Percebemos que a aproximação do professor com o software estava ligada a situações que diferem de
uma sala de aula tradicional. Suas primeiras impressões sobre o uso desse recurso estavam associadas às
condições ideais, das quais destacamos: pequeno número de alunos; laboratório de informática com um
computador por aluno; alunos com objetivos comuns. Sobre esta experiência Marcelo relata:

No laboratório (LABMAT) iniciei com uma sequência de atividades para os alunos
conhecerem o programa. A seguir, passamos a construir diversas figuras
geométricas e analisar suas principais propriedades. Após o domínio dos alunos
para com o software apresentamos alguns problemas onde eles utilizavam o
programa para visualizar as figuras e conjecturar sobre elas. O resultado foi
excelente.
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Segundo o professor todos os alunos que participaram do PIC gostaram do programa e continuaram
usando fora do laboratório, em seus domicílios.

Já o primeiro contato dos estudantes da escola onde ele trabalha com o software se deu por meio de uma
apresentação, utilizando o projetor de slides. Nesta oportunidade, Marcelo apresentou a seus alunos a
construção de diversas figuras geométricas e juntos analisaram as suas principais relações. Sobre esta
experiência o professor afirma que o resultado não foi como o do PIC visto que ele não contou com um
Laboratório de Informática na sua escola.

Os resultados não foram tão bons, pois a ausência de um laboratório de
informática na escola, atrapalhou o desempenho (...) e poucos alunos
continuaram utilizando o programa fora da escola. No laboratório o desempenho
dos alunos é melhor.

A ausência de Laboratório nas escolas ainda se constitui como um dos maiores empecilhos para o uso de
softwares como o GeoGebra. No caso de Marcelo, ele contou com o auxílio do projetor de slides, o que
viabilizou o uso do programa. Na ausência deste, esta atividade estaria inviabilizada, privando estes
estudantes do contato com uma abordagem metodológica que se mostra eficaz para o ensino de conceitos
tão abstratos como os que são abordados em Geometria.

Tanto no PIC, quanto da escola, Marcelo utiliza o GeoGebra como um recurso para realizar a construção
das principais figuras geométricas planas, analisando as suas principais propriedades. Seu uso visa
reforçar conteúdos, como no caso da interpretação geométrica das médias aritmética, geométrica e
harmônica, ou para entender melhor um problema, ter uma melhor visualização. Neste último caso, ele
cita como exemplo o estudo dos pontos notáveis de um triângulo, também para quadriláteros,
circunferências, áreas de figuras planas e médias. Nas palavras de Marcelo: “o programa é excelente”!

As afirmações do professor Marcelo sobre a forma como ele utiliza o GeoGebra corroboram o estudo de
Kampff, Machado e Cavedini (2004, p. 2), quando afirmam que “o papel dos recursos utilizados é de dar
suporte aos objetos matemáticos e as ações mentais dos alunos, favorecendo os processos inerentes à
construção do conhecimento matemático e ao desenvolvimento de estruturas cognitivas, fundamentais na
aprendizagem da Matemática”.

A avaliação que o professor faz sobre o uso do programa diz que, em geral, ele é muito bom e justifica
afirmando:

Com ele consigo fazer com que os alunos entendam melhor as principais
propriedades de figuras planas. Os alunos vão conjecturando e eu tento mostrar
usando álgebra, às vezes, no quadro. Falo tento porque há questionamentos que
não conseguimos responder no momento da aula. Para relacionar os pontos
notáveis do triângulo o programa é excelente, porém requer um pouco de
conhecimento do software por parte do professor. Por exemplo, construir a
circunferência inscrita em um círculo, relacionada ao incentro, requer muita
habilidade com o software e estratégias com as propriedades de Geometria. Com
médias, conseguimos relacionar desigualdades entre média aritmética,
geométrica e harmônica.

Outro ponto considerado relevante pelo professor Marcelo é o fato de que com o GeoGebra, é possível
otimizar o tempo destinado para ser trabalhado determinado conteúdo.

Com o GeoGebra conseguimos otimizar bastante o tempo, a investigação por
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parte dos alunos é bem maior e mais rápida, a atenção e dedicação dos alunos
também é bem maior. Enfim, conseguimos otimizar tempo e potencializar
aprendizado e o interesse dos alunos.

As percepções do professor Marcelo nos mostram que o software GeoGebra se mostra como um excelente
recurso que está disponível para ser implementado nas aulas de Geometria na Educação Básica. Porém,
chama-nos a atenção para as condições de infraestrutura para tal uso. Implementar uma aula de
Matemática com recursos tecnológicos requer que a Unidade Escolar ofereça condições para isso. Vimos,
também, que não se trata apenas da presença ou não de um Laboratório, pois mesmo na ausência de um
é possível trabalhar com este recurso, mesmo que os resultados não sejam os mesmos daqueles
alcançados quando a atividade é realizada em condições ideais.

Não podemos deixar de destacar também, como bem ressalta Marcelo, da necessidade do professor
conhecer bem o programa e os conceitos matemáticos que deseja explorar e que as perguntas
imprevisíveis aparecerão, mas elas não devem se constituir como impedimentos para a realização da
atividade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou as percepções de um professor da Educação Básica sobre o uso do software
GeoGebra nas aulas de Matemática. Inicialmente, foram apresentados alguns aspectos do ensino da
Geometria desde o MMM até o contexto atual em que se destaca o uso de recursos tecnológicos no ensino
e, em especial, no ensino de Geometria. Destacou-se o importante papel do professor neste processo, pois
considero que não há como conceber o ensino de qualquer área de conhecimento sem discutir o papel do
professor nesse processo.

A análise dos dados produzidos com a entrevista realizada com um professor da Educação Básica sugeriu a
necessidade de refletirmos sobre três questões relacionadas ao uso de softwares matemáticos no ensino.
A primeira delas diz respeito à formação inicial do professor. Percebe-se o quão importante é que o
professor tenha contato com softwares matemáticos durante o seu processo de formação inicial. Uma vez
familiarizados com o ambiente informatizado, mais fácil será a inserção desses recursos na prática
pedagógica que ele vivenciará quando ingressar na profissão.

A segunda questão refere-se à necessidade imprescindível do professor conhecer muito bem o recurso
com o qual deseja trabalhar. A inserção de softwares matemáticos na prática pedagógica requer do
professor um conhecimento profundo sobre o programa em uso e dos conceitos matemáticos ali
envolvidos.

A terceira questão diz respeito à infraestrutura do espaço escolar. Antes do professor programar uma
atividade com o uso de um software como o GeoGebra faz-se necessário conhecer os recursos que estarão
a sua disposição. Verificar se o programa está instalado na máquina seria a primeira consulta a ser feita.
Verificar as condições do Laboratório (no caso dele existir) ou de um projetor de slides são ações
indispensáveis.

Mesmo diante dessas questões, a experiência do professor Marcelo nos mostra que é possível inserir está
ferramenta no ensino e que se bem executada ela se mostra eficaz, contribuindo para a aprendizagem de
conceitos matemáticos por meio de atividades que possibilitam o aluno a investigar e estabelecer
conjecturas, aproximando-o da forma como se desenvolve o conhecimento matemático.

Com o intuito de divulgar o uso do software GeoGebra apresento, em anexo, um Manual Básico do
GeoGebra que tem o objetivo de proporcionar a outros professores uma familiarização com essa
ferramenta de ensino.
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