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Resumo:
A dificuldade de o aluno atribuir um significado para a aprendizagem da matemática é
fator que constantemente tem prejudicado este aprendizado, e que desta forma faz criar certa
aversão à disciplina. A utilização de recursos gráficos digitais nas aulas de matemática pode
mudar esse quadro de repulsa à matemática. Os assuntos que muitas vezes são monótonos
quando trabalhados de maneira tradicional ao serem tratados com auxílio de um objeto de
aprendizagem digital, pode transformar as práticas didáticas e despertar o interesse dos
estudantes. Este trabalho apresenta uma abordagem sobre o uso de recursos gráficos digitais
como apoio didático ao ensino da Matemática, utilizando-se técnicas de geometria dinâmica
na aprendizagem de conceitos geométricos em nível fundamental de ensino. Elaborou-se um
material didático com o objetivo de inserir tais recursos na prática dos professores de
matemática. Através do material didático elaborado foi possível apresentar maneiras de uso
nas aulas de matemática de um software gráfico de uso gratuito, o Geogebra, e assim
apresentar formas para o professor de matemática incorporar esta tecnologia às suas aulas, a
fim de potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Os estudos sobre o software e o
material produzido para auxílio aos professores de matemática tem o interesse de aliar a
tecnologia à realidade escolar, motivando e instrumentalizando o processo de construção do
conhecimento matemático.
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1. Introdução
Despertar no aluno o gosto pelas aulas de matemática é um desafio para o professor, e
essa ciência é tão necessária para o desenvolvimento lógico do ser humano. A matemática é
fundamental para qualquer atividade humana. Buscando responder inquietações da mesma
natureza que esta, a Educação Matemática tem desenvolvido, ao longo de quatro décadas,
estudos que compõem a didática da Matemática e que se ocupam de refletir aspectos da
Matemática relativos à natureza do seu ensino e aprendizagem (BICUDO, 1999); (BRUN,
1996).
A matemática tem uma relação direta com as tecnologias, desde as calculadoras e os
computadores, aos sistemas multimídia e a internet. Dentre esses estudos, é possível encontrar
literaturas esclarecendo que a utilização adequada do computador nas aulas de Matemática
ajuda a compor um cenário mais favorável e motivador ao seu ensino e aprendizagem.
Tecnologias de representação gráfica digital podem auxiliar na compreensão da
linguagem científica da Matemática, por demonstrarem de maneira concreta os entes
geométricos, sua construção e transformação no espaço, seja este um plano ou espaço
tridimensional.
Rosa (2010) destaca que devemos ter sempre a distinção entre um objeto real e o seu
conceito ou esquema mental. Exercemos muitas vezes ações sobre o objeto real e operações
sobre o conceito associado a este. Desse modo podemos dizer que formamos o conceito de
um objeto a partir da ação sobre ele, construindo atributos e relações, depois elaboramos
composições (Rosa, 2010).
"Todo conhecimento é ligado à ação e conhecer um objeto ou evento á assimilá-lo a
um esquema de ação...Isto é verdade do mais elementar nível sensório motor ao
mais elevado nível de operações lógico -matemáticas" (Piaget,1967).

A dificuldade de o aluno atribuir um significado para a aprendizagem da matemática
muitas vezes é o fator que prejudica este aprendizado, desta forma faz criar certa aversão à
disciplina. Segundo Jean Piaget, um dos pioneiros no estudo cientifico da aprendizagem
humana, o ser humano perpassa por estágios de evolução cognitivos. Piaget identificou e
organizou os referidos estágios em quatro etapas (sensório-motor, pré-operatório, operatórioconcreto e operatório formal).
Pois refletindo sobre os estágios da evolução humana percebemos que tudo que é o
concreto, definitivamente, tende a ser mais fácil daquilo que é abstrato (Neiva, 2012,
p.65).
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Passamos do concreto para o abstrato, por isso a importância de vivenciar na
Matemática algo concreto para então evoluir o pensamento abstrato que o aluno irá formando
durante o seu processo de ensino e aprendizagem.
Para que o conhecimento da matemática seja desenvolvido através de meios que
possibilitem o estudante visualizar os conceitos de maneira concreta, propõe-se o uso da
tecnologia digital, tal como um programa de geometria dinâmica, na qual a geometria é
construída a partir de objetos-base que são manipulados diretamente pelo usuário e
atualizadas automaticamente suas construções sempre que o usuário alterar um dos objetosbase.
Softwares de geometria dinâmica, tal como o Geogebra, que é de acesso gratuito, e
que associa a álgebra e a representação gráfica de construções geométricas, são pouco
utilizados nas escolas de ensino fundamental.
Inserindo tal tipo de software no ensino e aprendizagem da matemática, teremos em
primeiro momento um objeto concreto para então formarmos um conceito abstrato sobre
determinadas geometrias e técnicas de construção geométrica, podendo fazer maior sentido
para o aluno quando este, por exemplo, constrói em um plano cartesiano uma reta, nela marca
pontos quaisquer e gera distintos polígonos manipulando alguns de seus parâmetros. Os
estudantes podem assim estar ativos, manipulando elementos e interferindo em seu próprio
processo de aprendizagem. Ao visualizar estes elementos e sua influência na geração das
figuras, a este conteúdo pode ser dado outro sentido, além do que maior quantidade de
conceitos possa ser trabalhada no mesmo período de tempo de uma aula dada de maneira
tradicional. O desenho a mão exige que a cada parâmetro manipulado a figura seja novamente
construída ou desenhada, o que acaba por limitar as possibilidades construtivas e os tipos de
exercícios desenvolvidos pelos estudantes.
Considera-se que a inserção das novas tecnologias na sala de aula, já disponíveis a
professores e alunos das escolas em todo país, através de softwares matemáticos, tal como o
Geogebra, e outros diversos recursos didáticos, precisa ser efetivada para melhor otimização
do seu uso em sala de aula.
O foco principal dessa pesquisa é demonstrar maneiras de uso de uma tecnologia
digital nas aulas de matemática e assim apresentar uma metodologia para o professor
incorporá-la ao ensino-aprendizagem da geometria no ensino fundamental.
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A partir do conceito de objetos de aprendizagens (Polsani, 2003 e Willey, 2000) será
desenvolvida uma proposta didática. Segundo Nunes (2004), os objetos de aprendizagem
permitem a construção de contextos digitais para os conteúdos que serão explorados. Esses
contextos fazem uso de uma série de ferramentas midiáticas, tais como música, desenhos,
gráficos, simulações, jogos etc. A contextualização permite aos alunos traçar mais facilmente
uma relação entre determinado conteúdo e suas aplicações práticas e enxergar a
interdependência das várias disciplinas.
Com base no conceito de objetos de aprendizagem e na proposta didática de inserção
de uma tecnologia digital no ensino da Matemática, que promova atividades concretas, buscase estruturar um material didático dirigido ao Ensino Fundamental.

2. O Software GeoGebra e o ensino da Matemática
O ensino da Matemática está dividido, basicamente, em três componentes (Carvalho,
2005): O primeiro refere-se à Conceituação, na qual, por meio de “aulas teóricas”, o professor
apresenta definições; A seguir, tem-se o momento da Manipulação, caracterizado pelos
“exercícios de fixação”, sobre os quais é oportunizado aos alunos aplicarem os conceitos das
“aulas teóricas”; O terceiro componente é a Aplicação, na qual objetiva-se relacionar o
conhecimento teórico com a solução de situações concretas.
Entretanto, segundo o autor, a adoção dessa metodologia não tem alcançado resultados
satisfatórios. Isso se deve ao fato de o material teórico ser memorizado pelos alunos por meio
de exercícios repetitivos e apresentado como simples lista de fatos e fórmulas. Além disso, as
aplicações, em grande maioria, não são relacionadas à realidade dos alunos. Assim, os alunos
aplicam mecanicamente os procedimentos rotineiros, o que exige dos mesmos muito pouco
raciocínio (Carvalho, 2005).
Neste modelo de ensino, o conhecimento matemático se configura bastante abstrato
aos estudantes, o que pode ser o motivo da dificuldade e desinteresse no processo de
aprendizagem (Goulart, 1983). A dificuldade pode estar no fato de se passar uma imagem de
que a Matemática é, por excelência, o lugar das abstrações, enfatizando-se seus pontos
formais e distanciando-a da realidade, tanto para quem aprende como para quem ensina.
Todos conhecem o medo da Matemática. Ele pode até ter diminuído, pois, com o
mundo em mudança, o ensino naturalmente progride. Mas, mesmo hoje, a
Matemática ensinada de maneira tradicional é a disciplina que apresenta o mais
baixo desempenho dos alunos e é, ainda, o que mais reprova. Isso acontece no Brasil

5

e no mundo inteiro (IMENES e LELLIS, 1997, p. 6 apud SCHMITT e FERREIRA,
2004, p. 14).

Com a evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) a educação
precisou se adequar as mudanças em sua maneira de ensinar e aprender, já que a tecnologia
está cada vez mais presente no cotidiano dos professores e alunos e da escola por um todo. A
carga de informações hoje presente na internet toma uma proporção enorme e cabe à escola e
aos professores processá-las da melhor maneira para transmitir aos seus alunos. De acordo
com Moran (2003:43):
Estamos caminhando para um conjunto de situações de educação online plenamente
audiovisuais. Caminhamos para processos de comunicação audiovisual, com
possibilidade de forte interação, integrando o que de melhor conhecemos da
televisão (qualidade da imagem, som, contar estórias, mostrar ao vivo) com o
melhor da internet (acesso a banco de dados, pesquisa individual e grupal,
desenvolvimento de projetos em conjunto, a distância, apresentação de resultados).
Tudo isso exige uma pedagogia muito mais flexível, integradora e experimental
diante de tantas situações novas que começamos a enfrentar (Moran, 2003, p.43).

Segundo Moço (2010), para os adolescentes, a tecnologia exerce fascínio porque é uma
das poucas áreas em que eles têm desempenho melhor que os adultos. Para o autor, os jovens
são mais disponíveis para entrar em contato com o novo e se arriscam a testar coisas que as
gerações anteriores olham com curiosidade, mas têm receio de não aprender ou medo de se
sentir incapazes e ultrapassados.
Para Borda (2003), a tecnologia por si só não mudará a educação, e sim, de que forma
esta ferramenta será utilizada pelo professor, o qual deverá desenvolver um espírito
investigador, deixando a zona de conforto, na qual se sente apto a desenvolver todas as
atividades com domínio total sobre o assunto e já sabedor de todas as respostas, para entrar na
zona de risco em que o novo está em evidência, havendo uma interação maior entre os
indivíduos em virtude da diversidade de situações e dúvidas geradas neste novo ambiente.
O uso de Objetos de Aprendizagens (OA) possibilita a inclusão de tecnologias digitais
na aprendizagem. Segundo Polsani (2003) e Willey (2000) os objetos de aprendizagem
ganharam espaço em nosso meio pelo fato de ser economicamente viáveis, por sua
característica de reusabilidade, eficiência de tempo, na construção e desenvolvimento de
recursos para as aulas. Para Tarouco (2003:02):
Objetos educacionais podem ser definidos como qualquer recurso, suplementar ao
processo de aprendizagem, que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem. O
termo objeto educacional (learning object) geralmente aplica-se a materiais
educacionais projetados e construídos em pequenos conjuntos com vistas a
maximizar as situações de aprendizagem onde o recurso pode ser utilizado.
(Tarouco, 2003, p.17)
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O ensino tradicional, centrado na memorização, leva o aluno a uma aprendizagem
mecânica, principalmente, por meio da repetição exaustiva de exercícios. Sobre as falhas
desse ensino, Imenes e Lellis (1997, p.6) destacam que é preciso repensar a matemática pela
forma que ela é ministrada atualmente, fazendo-se necessárias mudanças significativas na
didática destas aulas.
O uso ou desenvolvimento de OAs pelo professor propiciam a criação, interpretação e
reflexão de processos inovadores. Os objetos de aprendizagem possibilitam que os docentes
passem a ter um recurso didático potente para transformar o aprendizado em um grande
prazer para os alunos.
Segundo Nunes (2004), os objetos de aprendizagem permitem a construção de
contextos digitais para os conteúdos que serão explorados. Esses contextos fazem uso de uma
série de ferramentas midiáticas, tais como música, desenhos, gráficos, simulações, jogos etc.
Este autor destaca que a contextualização permite aos alunos traçar mais facilmente uma
relação entre determinado conteúdo e suas aplicações práticas e enxergar a interdependência
das várias disciplinas. Uma fórmula de física, por exemplo, deixa de ser uma sequência de
variáveis, operações e números e passa a ser a base para uma atividade cotidiana representada
pelo objeto. O aluno de hoje está exposto a múltiplas informações digitais, em um ambiente
que ele possui facilidade para compreender, então torna-se natural se utilizar desse mesmo
ambiente para incorporar conteúdo e conhecimento.
É importante ressaltar que de acordo com o Documento Nacional das Diretrizes
Curriculares de Matemática para a Educação Básica,
“O ensino da Matemática trata a construção do conhecimento matemático sob uma
visão histórica, de modo que os conceitos devem ser apresentados, discutidos,
construídos e reconstruídos e também influenciar na formação do pensamento
humano e na produção de conhecimentos por meio das ideias e das tecnologias”.

Segundo Baptista (2001), o mundo contemporâneo tornou-se totalmente globalizado e
altamente tecnificado, exigindo uma demanda de pessoas qualificadas, tanto culturalmente
quanto em escolaridade formal. As habilidades exigidas são cada vez mais sofisticadas, pois a
evolução do modo de produção despreza o trabalho desqualificado e repetitivo, já que pode
ser substituído eficientemente pela automatização e robotização.
A matemática é fundamental para qualquer atividade humana e seu ensino deve
desenvolver o gosto dela como ciência. O ensino básico da matemática utiliza recursos
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didáticos poucos variados que se limitam a livros, textos didáticos e listas de exercícios e
realização de trabalhos.
A Educação Matemática tem desenvolvido, ao longo de quatro décadas, estudos que
compõem a didática da Matemática e que se ocupam de refletir aspectos da Matemática
relativos à natureza do seu ensino e aprendizagem (BICUDO, 1999); (BRUN, 1996).
A matemática tem uma relação direta com as tecnologias, desde as calculadoras e os
computadores, aos sistemas multimídia e a internet. Contudo, os professores têm demorado a
perceber e tirar proveito destas tecnologias como recurso didático. Gómez (1997), afirma que:
Mesmo que o uso das tecnologias não seja a solução para os problemas de ensino e
de aprendizagem da matemática, há indícios de que ela se converterá lentamente em
agente catalisador do processo de mudança na educação matemática. Graças às
possibilidades que oferece para manejar dinamicamente os objetos matemáticos em
múltiplos sistemas de representação dentro de esquemas interativos, a tecnologia
abre espaço para que os estudantes possam viver novas experiências matemáticas,
visto que podem manipular diretamente os objetos matemáticos dentro de um
ambiente de exploração, onde a motivação se torna mais evidente pela interação
entre conteúdo e aplicação (Gómez, 1997, p 46).

Dentre esses estudos, é possível encontrar literaturas esclarecendo que a utilização
adequada do computador nas aulas de Matemática ajuda a compor um cenário mais favorável
e motivador ao seu ensino e aprendizagem. De acordo com BORGES NETO (1999) é
possível encontrar várias perguntas que objetivam elucidar a utilização do software pelo
professor de disciplinas como Português, Matemática, Biologia e outras, no laboratório de
informática, no contexto das suas aulas. O autor enfatiza que a superação dos obstáculos
relacionados a questões desta natureza passa forçosamente pela formação do professor e por
um aproveitamento mais adequado do uso do computador no ambiente escolar.
Frente a isso, o educador precisa ser crítico no sentido de saber escolher formas
coerentes de ensinar cada conteúdo da matemática, para não cair em modelos de ensino
tradicional, e assim perdurar os desejos dos alunos de que as aulas de matemática acabem
logo.
Segundo BORBA (1999), no contexto da Educação Matemática, os ambientes de
aprendizagem gerados por aplicativos informáticos podem dinamizar os conteúdos
curriculares e potencializar o processo de ensino e da aprendizagem voltados à
“Experimentação Matemática”, com possibilidades do surgimento de novos conceitos e novas
teorias matemáticas a fim de torná-lo um aliado importante na construção do conhecimento.

8

Buscando contribuir com tais questões traçadas quanto ao processo de aprendizagem
da Matemática, buscou-se identificar maneiras de uso de um software educativo, o GeoGebra.
Trata-se de um software gráfico gratuito, reconhecido internacionalmente pela sua
contribuição no estudo da matemática, apresentando versão em português e funcionando na
plataforma Windows e Linux, disponível no endereço eletrônico www.geogebra.org.
Criado pelo prof. Dr. Markus Hohenwarter da Flórida Atlantic University, em 2001, o
Geogebra é um software de matemática dinâmica para ser utilizado em Educação Matemática
nas escolas de Educação Básica e de Ensino Superior, que reúne geometria, álgebra e cálculo.
O Geogebra é um software disponível na Web para Download e escrito em linguagem Java.
Foi traduzido para o português por J.Geraldes. Segundo Hohenwater (2007), idealizador do
software, “a característica mais destacável do Geogebra é a percepção dupla dos objetos: cada
expressão na janela de Álgebra corresponde a um objeto na Zona de Gráficos e vice-versa”.
Ainda pode-se destacar a autora Pavanello (1989) que em sua dissertação de mestrado
faz uma análise histórica do ensino da Matemática no Brasil e no mundo, com o intuito de
responder a razão pela qual o ensino da Geometria vem gradualmente desaparecendo do
currículo das escolas brasileiras. Segundo a pesquisadora, analisando os currículos e
programas escolares observa-se que, nas primeiras séries escolares, os conteúdos trabalhados
em Matemática são predominantemente relativos à aritmética, enquanto os conteúdos das
séries finais da Educação Básica são preferencialmente de álgebra. A Geometria é abordada,
em geral, como um tópico separado dos demais conteúdos e de forma tradicional, enquanto é
sabido que esta área do conhecimento se desenvolveu ao longo da história simultaneamente e
dando suporte ao desenvolvimento das formulações algébricas matemáticas. Sendo assim, não
haveria uma razão para esta separação na abordagem destes conhecimentos. Um dos fatores
ligados a essa situação se deve, em geral, à própria formação do professor, que não promove a
associação entre as diversas áreas da matemática.
De acordo com os autores anteriormente citados, a abordagem do uso de um software
de geometria dinâmica poderá contribuir de forma muito significativa no estudo da geometria,
pois o software apresenta ferramentas para a construção de conceitos e propriedades
geométricas.
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3. A estruturação do material didático sobre o estudo do plano cartesiano através de
técnicas de geometria dinâmica
A ideia de ministrar aulas de matemática utilizando como recurso didático um
software de geometria dinâmica busca demonstrar como o uso do laboratório de informática
em nível fundamental pode ser feito de modo qualitativo, no sentido de apoiar processos de
ensino e aprendizagem.
Como professora de informática do Instituto de Educação Cenecista General
Canabarro, Teutônia, Rio Grande do Sul, inicialmente tracei as metas que eram necessárias
para algumas mudanças acontecerem nas aulas as quais ministro. Juntamente com a
professora de matemática da mesma escola, Profa. Joseane Fiegenbaum, construímos ideias
para associar tais aulas às de Matemática. Dessa maneira, organizamos o modo de utilizar o
programa gráfico GeoGebra, através do reconhecimento das técnicas disponíveis, e de um
tema de Matemática do 7º ano do ensino fundamental que poderia ser trabalhado com este
recurso, como conteúdo inicial.
Identificou-se que o tema plano cartesiano poderia ser abordado com técnicas básicas
facilitando assim a inserção da tecnologia para os alunos do 7º ano, pois o GeoGebra
disponibiliza graficamente este plano diretamente na sua área de trabalho inicial. A partir daí
buscou-se desenvolver um material didático especialmente com conceitos e exercícios sobre o
tema plano cartesiano.
Como referencial teórico e metodológico, usou-se a abordagem de estruturas de saber
(Chevallard, 1991). Esta abordagem considera que um saber a ser veiculado em um contexto
de ensino deve estar configurado em sua estrutura integral, que se constitui por teorias,
técnicas e tecnologias para a resolução de dados problemas. Dessa maneira, para estruturar o
material didático, reconheceu-se a estrutura de saber envolvida no tema a ser tratado e na
tecnologia utilizada. Selecionou-se um material que é utilizado no contexto didático da escola,
construído pela rede de ensino Cenecista, o qual trata o tema em questão através de métodos
tradicionais de ensino, aplicando técnicas de desenho a mão sobre o papel.
Neste material é abordado parte das teorias e as técnicas tradicionais de representação,
no entanto, identificou-se que frente às possibilidades oferecidas pelos recursos digitais, os
exercícios propostos acabavam limitados para explorar uma classe mais abrangente de
problemas, pela exigência do redesenho a cada situação ou novo problema proposto.
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Baseando-se nesta apostila, a primeira parte do material buscou descrever como
historicamente surgiram os estudos sobre o plano cartesiano, através do historiar René
Descartes, demonstrando-se os motivos que o levaram a cria-lo, conforme ilustrado na figura
2.
Num segundo momento, buscando-se inserir o elemento teorias associadas ao tema,
tratou-se sobre os conceitos de reta, coordenadas e pontos. Logo, introduziu-se o conceito de
geometria dinâmica, tratando-se dessa maneira a noção sobre uma técnica de representação
associada ao tema do material, e utilizando-se uma tecnologia, o software matemático
GeoGebra. A demonstração de como funciona a interface e suas ferramentas é desenvolvida
juntamente com a resolução de determinados exercícios, que apresentam a noção de
coordenadas e como localizá-las no ambiente de desenho do software.
A proposta é de que o software GeoGebra apoie a linguagem científica da Matemática
promovendo um maior sentido para o aluno quando este, por exemplo, representa no plano
cartesiano uma reta, nela marca pontos quaisquer e conecta tais pontos construindo polígonos.
O exercício de construir figuras geométricas permite que simultaneamente possam identificar
distâncias semelhantes ou não entre os pontos e apliquem transformações para movê-los,
gerando novas figuras. A dinamicidade que pode ser dada a estes exercícios se distingue do
modo tradicional de ensino, no qual o professor se configura como o centralizador das ações,
ao traçar s procedimentos e as figuras diretamente no quadro, sendo que o estudante não
participa de maneira mais ativa neste processo. Dentro desta estrutura, foram propostos três
tipos exercícios que buscam dar significado aos conceitos tratados através de aplicações
práticas ou a resolução de problemas fundamentais.
A criação de figuras geométricas (triângulos) e aplicação de transformações
geométricas nestas figuras são utilizadas como base para a compreensão sobre como se
configuram as coordenadas de pontos no plano cartesiano. Simultaneamente associam-se os
conceitos e propriedades dos tipos de triângulos e as técnicas de sua construção geométrica.
Utilizam-se estes exercícios para reconhecer ferramentas de deslocamento de pontos e criação
de novas figuras geométricas, através também da manipulação de seus ângulos internos. Esta
prática promove o reconhecimento de uma estrutura de saber envolvida na configuração de
tipos de triângulos através da manipulação das coordenadas de seus vértices, dirigida à
resolução de uma classe de problemas fundamentais da geometria.
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Enfatizando-se mais ainda o elemento resolução de problemas, propõe-se que os
estudantes criem novas figuras geométricas utilizando as teorias, técnicas e tecnologia
apresentadas.
Ao finalizar a prática proposta no material didático, o aluno estará apto a criar novas
figuras a partir de coordenadas pré-estabelecidas e outras configuradas por ele próprio.
De acordo com o exposto, a estrutura do material está configurada no esquema da
figura 1.

Figura 1: Estrutura do material didático.
Fonte: Elaboração da autora.

Com o material didático criado é possível considerar que um assunto da aula de
matemática possa ser desenvolvido de forma diferente e mais significativa para o aluno,
envolvendo-o de maneira mais ativa na construção deste conhecimento.
4. A configuração do material didático
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Nesta seção serão demonstradas as estruturas configuradas no material didático que
trata do estudo do Plano Cartesiano através de técnicas de geometria dinâmica.
A primeira parte do material apresenta a história e os fundamentos do plano cartesiano
e dos elementos que o compõem, como ilustrado à esquerda da figura 2.

Figura 2: Parte do material didático que apresenta a contextualização histórica sobre o plano cartesiano. e
Conceitos sobre Técnicas de Geometria dinâmica.
Fonte: Elaboração da autora.

O material descreve historicamente o criador do plano cartesiano com conceitos de
abscissas, coordenadas e os eixos do plano cartesiano, como podemos observar na figura 2. A
seguir, é introduzida a noção sobre técnicas de geometria dinâmica, buscando despertar o
interesse dos estudantes, através do discurso ilustrado à direita da figura 2.
Na figura 3, São apresentadas as ferramentas do Geogebra, o menu principal a barra de
ferramentas e a janela de álgebra, como podemos observar a direita da figura 3.

Figura 3: Ferramentas do Geogebra.
Fonte: Elaboração da autora.
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Na figura 4 é apresentado o exemplo de uma circunferência com as coordenadas já representadas na
janela de visualização. Nela foi utilizada a ferramenta de circunferência do software de geometria dinâmica.

Figura 4: interface do software e uma circunferência desenhada como modelo com suas coordenadas.
Fonte: Elaboração da autora.

Descrevem-se os recursos que o programa apresenta e suas características de trabalho
que associa a representação gráfica com a algébrica, conforme é ilustrado no material didático
(figura 5).

Figura 5: Identificação das áreas de representação algébrica e geométrica.
Fonte: Elaboração da autora.

Logo após é apresentada a estrutura das áreas de trabalho do software (Menu principal,
Barra de ferramentas, Janela de álgebra, Janela de visualização e Campo de entrada),
conforme a figura 6.
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Figura 6: Identificação das áreas de trabalho da interface do GeoGebra.
Fonte: Elaboração da autora.

Indica-se a maneira de acesso aos recursos disponíveis em cada botão do menu
principal e destacam-se os recursos que serão mais utilizados na prática didática. Neste caso o
de mover (1), novo ponto (2) e polígono (5), conforme é ilustrado na figura 7.

Figura 7: Identificação dos botões do GeoGebra.
Fonte: Elaboração da autora.

O primeiro exercício trata da criação de uma figura geométrica e da identificação das
coordenadas de seus vértices, em posição original e logo após esta figura sofrer um
deslocamento nos dois eixos de coordenadas cartesianas.
Com o material teórico montado iniciam-se os exercícios práticos de aplicação na
resolução de problemas matemáticos. Um triângulo será criado e nele serão identificados suas
vértices, Após a identificação das coordenadas o triângulo será movido, como ilustrado na
figura 8.
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Figura 8: Exemplo de resolução de um problema matemático.
Fonte: Elaboração da autora.

Busca-se associar tal construção ao conceito de triângulo, retomando-se o conteúdo
apresentado anteriormente. Visando torná-lo concreto para o aluno, conforme mostra a figura
9.

Figura 9: Recorte do material que demonstra o conceito de triângulo.
Fonte: Elaboração da autora.

Os vértices do triangulo criado no primeiro exercício podem ser observadas na
representação elaborada na figura 10, onde fica clara a localização de cada coordenada.
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Figura 10: Identificação dos vértices.
Fonte: Elaboração da autora.

Através do desafio dado ao aluno para mover o triângulo de quadrante no plano
cartesiano, retoma-se tal conceito, como ilustra a figura 11.

Figura 11: Esquema que identifica os quadrantes de um plano cartesiano.
Fonte: Elaboração da autora.

É demonstrado no material didático como se move o triângulo no GeoGebra. O
estudante é despertado para observar as mudanças de valores que ocorrem nas coordenadas,
conforme são movidas. Este processo está ilustrado na figura 12.
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Figura 12: Recorte do material que ilustra a atribuição de deslocamento ao triângulo.
Fonte: Elaboração da autora.

A partir para o exercício dois o estudante está apto à criar novas figuras através da aplicação
de transformações geométricas em seus vértices. Propõem-se a criação de um triângulo
isósceles através da alteração de posição dos vértices do triângulo anteriormente construído,
conforme mostra a figura 13.

Figura 13: Representação de um Triângulo Isósceles através o deslocamento delas.
Fonte: Elaboração da autora.

É demonstrado através do recurso gráfico como o estudante pode localizar os
ângulos no triângulo isósceles formado. Associa-se o conceito de ângulos num triângulo
isósceles a esta atividade, conforme é apresentado na figura 14.
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Figura 14: Conceito de ângulos no triângulo isósceles.
Fonte: Elaboração da autora.

Demonstra-se que o botão ângulo que se encontra na barra de ferramentas do
Geogebra pode criar ou marcar facilmente os ângulos no triângulo, conforme ilustrado na
figura 15.

Figura 15: Ângulos no triângulo isósceles.
Fonte: Elaboração da autora.

Outros tipos de problemas são apresentados, como a criação de novas figuras através da
configuração de pontos em um sistema de coordenadas. Ao aluno é desafiado proposto criar a
figura de um cachorro, como mostra a figura 16.
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Figura 16: Figura do cachorro.
Fonte: Elaboração da autora.

Um passo a passo do desafio é demonstrado no material que inicia pela marcação dos
pontos representados na figura 17.

Figura 17: Pontos e Ferramenta Ponto.
Fonte: Elaboração da autora.

Para finalizar é demonstrado como fazer a marcação dos pontos com a caneta do
Geogebra, o que torna fácil para o aluno formar a figura do cachorro. Tal como é ilustrado na
figura 18.
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Figura 18: Marcação dos pontos com a caneta.
Fonte: Elaboração da autora.

Após o reconhecimento do processo de construção das figuras geométricas, é proposto
que os estudantes gerem outras figuras através do deslocamento dos pontos representados, o
que os instrumentará para resolução de novos problemas.
5. Considerações finais
A metodologia proposta neste trabalho para a construção de um material didático
demonstra a possibilidade de se construir uma educação matemática significativa e diferente,
voltada para a interpretação da matemática de forma mais concreta. A reunião de uma
estrutura integral do saber para estruturar uma atividade também possibilita que o
conhecimento matemático passe a ter sentido para o aluno, auxiliando-o a compreender e
interpretar os saberes construídos na escola, relacionando-os à sua vivência extraescolar.
No decorrer da criação do material didático identificou-se o quanto uma proposta
didática de inserção de tecnologia digital pode auxiliar processos de ensino e aprendizagem, e
despertar o interesse dos estudantes. Pode-se considerar que muitas vezes, o método que os
professores utilizam está ligado diretamente com o interesse que esses alunos demonstram
pelas aulas.
Como continuidade a este trabalho, uma aplicação em sala de aula da proposta
expressa no material, na qual será possível, através de um processo comparativo, avaliar a
aprendizagem da geometria do plano cartesiano com o uso do Geogebra e através de métodos
tradicionais de representação, a mão.
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