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RESUMO 
O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com o intuito de identificar 
as possíveis contribuições que o uso do software Geogebra traz para o desenvolvimento 
da habilidade de perceber padrões em trigonometria e representá-los simbolicamente. 
Os sujeitos da pesquisa são estudantes do nono ano do ensino fundamental de uma 
instituição privada.O referencial teórico está centrado numa perspectiva construcionista 
(Papert), com contribuições das teorias piagetiana (Piaget) e sócio-histórica (Vygotsky). 
A pesquisa analisa os resultados da intervenção desenvolvida em uma abordagem mista. 
Utiliza design quasi-experimental com grupo de controle (fase quantitativa) e como 
mensuração aplica um teste matemático sobre trigonometria. Na fase qualitativa utiliza 
análise de conteúdo das perguntas abertas de um questionário respondido pelos 
estudantes e o método clínico na condução e registro das entrevistasrealizadas com três 
estudantes que participaram da intervenção.O uso do Geogebra mostrou-se de um 
bastante significativo, principalmente porque permitiu que muitos estudantes tivessem 
uma experiência diferente com a Matemática e com a construção do conhecimento. 
Estudantes que sempre viveram escondidos atrás do medo, da baixa auto-estima, do 
fracasso conseguiram, a seu tempo e modo, desenvolver  a habilidade de perceber e 
representar padrões e, consequentemente,  aprender Matemática. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Problemas relacionados à educação matemática no Brasil são notórios. Dados 

apontam para umdesempenho muito ruim dosestudantes brasileiros no PISA Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes– Matemática e as avaliações internas 

(nacionais)como a Prova Brasil, por exemplo, apresentam resultados similares.  

São vários fatores que se juntam para formar o quadro atual. Pode-se falar da 

(des)formação docente, a (des)valorização docente ou a falta de motivação dos 

alunos.Segundo POZO (2002) a motivação é um requisito, uma condição prévia da 

                                                           
1
 Mestre em Educação -Univali/2014-Colégio Salesiano Itajaí – Professor de Matemática/Ensino Médio 

 
2 Doutor em Informática na Educação -UFRGS/2005-UNIVALI – Professor da Graduação e Pós-
Graduação :Mestrado Acadêmico em Educação e Mestrado em Computação Aplicada 



2 
 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 7 - número 13 – Dezembro 2015 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

 

aprendizagem, afirmando que sem motivação não há aprendizagem. Ainda sobre este 

aspecto, BZUNECK (2001) afirma que a motivação talvez seja o principal elemento do 

êxito e da qualidade do que se aprende na escola. Para VERGNAUD (2008), o 

problema está no foco dado à Matemática no contexto escolar: muita simbologia, muito 

“rigor” e pouca realidade.  D´ÁMBRÓSIO (1998) sinaliza que os programas de 

Matemática são, em sua maioria, justificados exclusivamente em afirmações como ”no 

meu tempose fazia assim”.  

Quando se foca no que acontece dentro das salas de aula pode-se entender parte 

do problema. Uma Matemática estéril, a-histórica, ilógica, um aglomerado de 

regras/enunciados aparentemente sem sentido que, ao invés de motivar os estudantes, 

acomoda-os, quando não os aterroriza, afastando-os de qualquer tentativa de contato 

mais “íntimo” com a Matemática. Os estudantes não constroem conhecimento 

matemático, uma vez que segundo CHEVALLARD (2003), tradicionalmente, o 

trabalho matemático dos alunos não tem sido levado a sério: na verdade, ele nunca foi 

considerado um “verdadeiro” trabalho matemático.  

Diante desta situação complexa, diversas possibilidades de atuação aparecem. 

Certamente, o uso das tecnologias de Informação e Comunicação é uma delas. 

VALENTE (2005) ressalta que hoje, a utilização de computadores na Educação é muito 

mais diversificada, interessante e desafiadora, do que simplesmente a de transmitir 

informação ao aprendiz. O uso destas novas tecnologias abre importantes possibilidades 

de interação entre os estudantes e a Matemática, interações estas que podem ser 

mediadas pelo professor.  KENSKI (2009) aponta para os benefícios do uso das TICs ao 

afirmar que quando esses recursos são bem utilizados provocam alterações nas relações 

entre os sujeitos envolvidos no processo pedagógico (professores e alunos) e 

proporcionam um maior aprofundamento nos conteúdos estudados. BORBA e 

PENTEADO (2005) afirmam que as TICs podem ser grandes aliadas no ensino da 

Matemática por permitirem a experimentação e a ênfase no processo de visualização. 

Vê-se que podem contribuir de maneira significativa para a construção de conceitos 

matemáticos por parte dos estudantes. Deve-se ressaltar, porém, que esta visão 

pressupõe uma utilização não meramente instrucionista destas novas tecnologias, 

conforme salientado por PONTE (2003). 

 SAWYER (1955) fornece uma definição de matemática: 
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Para o propósito deste livro, podemos dizer que a “Matemática é a 
classificação e o estudo de todos os padrões possíveis”.  
 

Tomando como ponto de partida esta concepção do que seja Matemática, foram 

realizadas as atividades descritas adiante, com o objeto de desenvolver a habilidade de 

perceber padrões. O estudo das razões trigonométricas foi escolhido por fazer parte do 

planejamento da disciplina e constar no material didático adotado pela instituição. 

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

As TICs, como manifestação concreta dos enormes progressos da ciência e da 

tecnologia, estão presentes, atualmente, nas mais diversas situações da vida humana. 

Papert (1994) faz uma ressalva ao questionar o por quê de não se verificar tal presença e 

modificação substancial na forma como as crianças aprendem. Segundo ele, “a escola é 

um notável exemplo de uma área que não mudou tanto”. 

Neste contexto, o uso das TICs na Educação Matemática torna-se, ainda, muito 

mais incipiente. Apesar disso, parece ser esta inclusão algo necessário e inevitável. 

Tentativas de inserir as TICs no contexto da Educação Matemática, no Brasil, têm sido 

feitos, particularmente no que se refere à modelagem e à investigação em matemática. 

Borba e Malheiros (2007) salientam que as TICs são fundamentais em muitos estudos 

que envolvem a modelagem. A forma como estes estudos são realizados está 

diretamente ligada à forma como o ser humano constrói o conhecimento e sobre o que é 

a Matemática.  

À primeira destas questões – como o ser humano constrói o conhecimento – 

busca-se, aqui, resposta na teoria construtivista, de Jean Piaget, a qual coloca o sujeito 

como agente ativo no processo de aprendizagem. É a partir das estruturas mentais já 

construídas ou em construção que o conhecimento é construído. 

Piaget procurou mostrar como acontece o desenvolvimento cognitivo, o qual, 

segundo Gravina(2001), ocorre a partir das interações espontâneas que os indivíduos 

estabelecem com seu objeto de conhecimento, situações estas diferentes das 

apresentadas no âmbito da educação escolar. 

Para Piaget o conhecimento surge a partir das ações que o sujeito realiza sobre o 

meio, ações que, ao se internalizarem e organizarem, promovem alterações nas 

estruturas lógicas, em níveis crescentes de complexidade. Para ele, a ação é a grande 

responsável pelo desenvolvimento das estruturas cognitivas. Piaget explica o 
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desenvolvimento a partir dos conceitos de assimilação, acomodação e adaptação. 

Afirma Piaget (1967/2003) que o fato essencial de que convém partir é que nenhum 

conhecimento, mesmo perceptivo, constitui uma simples cópia do real, porque contém 

um processo de assimilação a estruturas anteriores.  São os desequilíbrios entre o 

conhecimento assimilado por meio das estruturas já desenvolvidas pelo sujeito e a 

acomodação dessas estruturas que permitem a construção do conhecimento. 

Infere-se que as ações pedagógicas tem papel fundamental no processo de 

evolução das estruturas cognitivas. Estas podem interferir positiva ou negativamente no 

desenvolvimento de tais estruturas. 

Haidt (2000) apresenta algumas ações que devem ser implementadas pelos 

professores e que surgem a partir da teoria construtivista: 

- Propor atividades desafiadoras, que estimulem a reflexão e a descoberta por 

parte dos estudantes; 

- Utilizar uma metodologia que privilegie a estimulação do pensamento, a 

construção de esquemas mentais; 

- Promover atividades que permitam a troca de idéias, a argumentação oral e a 

cooperação entre os estudantes; 

Aliada à teoria construtivista, tem-se, também, a contribuição dada por 

Vygotsky,principalmente no tocante aos processos de mediação. 

Para Vygotsky, durante o processo de educação escolar a criança parte de suas 

próprias generalizações e significados, entrando em novos caminhos,acompanhadas de 

seus conhecimentos iniciais (espontâneos). Então, a partir das explicações recebidas, ela 

raciocina, reproduz relações lógicas e re-significa seus conceitos espontâneos, alterando 

sua estrutura.  

Um dos conceitos mais importantes da teoria de Vigotsky é o da 

mediação.Entende-se a mediação como sendo um processo pelo qual a ação do 

indivíduo sobre um determinado objeto é mediada por um determinado elemento. Como 

o próprio termo sugere, mediar é estar “no meio”, é “estar entre”. Este elemento 

mediador pode ser classificado em três categorias: os instrumentos, os signos e os 

sistemas simbólicos. O binômio “computador + Geogebra” pode ser visto como um 

instrumento e é neste contexto que a teoria de sócio-histórica se insere na pesquisa. 
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A partir da teoria piagetiana, de caráter epistemológico, uma vez que busca 

definir o que é conhecimento e como ele é construído, Seymour Papert concebeu uma 

teoria de aprendizagem, a qual é conhecida como construcionismo. Ao partir da 

concepção piagetiana de que o conhecimento é fruto da ação das pessoas sobre o objeto 

de conhecimento, Papert (1994) caracteriza o ato de educar como o desenvolvimento de 

situações que promovam o engajamento dos estudantes em situações que subsidiem o 

processo de construção do conhecimento. Um dos pilares do construcionismo é a crença 

de que o aprendizado ocorre quando o estudante está realizando uma atividade que seja 

de seu interesse; e, além disso, a possibilidade de socializar o resultado do trabalho 

realizado torna o aprendizado mais significativo. Ao construir um produto (resultado de 

uma atividade) ele está mobilizando suas estruturas cognitivas e construindo 

conhecimento. E este conhecimento o leva a refletir sobre o produto construído, 

buscando melhorias e aperfeiçoamentos. Gera-se, um círculo virtuoso, de ação, reflexão 

e aprimoramento. 

 

3.  METODOLOGIA 

A presente pesquisa realiza-se sobre a premissa de que ambas as 

abordagens(qualitativa e quantitativa) são viáveis e perfeitamente compatíveis, tendo 

em vista os objetivos propostos. Desta forma ela está organizada em uma abordagem 

mista com fase quantitativa e fase qualitativa.  

A fase quantitativa adota um design quasi-experimental pelo fato dos grupos 

experimental e de controle serem formados de forma não aleatória. O grupo de controle 

é constituído por 101 estudantes de três classes de 9º ano e o grupo experimental é 

formado por 36 estudantes da classe que vivenciou a intervenção. Os grupos serão 

comparados com base no escore em um teste sobre percepção de padrões (numéricos e 

geométricos) e em trigonometria, além da representação simbólica desses padrões, que 

será aplicado a ambos os grupos (pós teste). 

A fase qualitativa utilizará analise de conteúdo nas respostas de um questionário 

aplicado a todos os estudantes (ambos os grupos). O objetivo do questionário é analisar 

as concepções dos estudantes sobre a Matemática . 

Três estudantes do grupo experimental serão selecionados para entrevistas que 

serão conduzidas reproduzindo parte dos procedimentos da sequência didática 
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utilizando o método clínico de Piaget para analisar o processo de identificação de 

padrões realizado pelos estudantes. 

 O quadro abaixo sintetiza dá uma visão geral da metodologia: 

Objetivo Instrumento de Coleta 
Estratégia de 

Análise 
Abordagem 

Conhecer as concepções dos 
estudantes sobre a Matemática. 

Questionário aplicado aos 
sujeitos de ambos os grupos. 

Estatística 
descritiva 

Qualitativa 

Analisar o processo de 
identificação padrões em 

trigonometria. 

Entrevista (vídeo) individual 
com sujeitos do grupo 

experimental. 
Método clínico Qualitativa 

Avaliar o impacto de uma 
intervenção com o uso do 
Geogebra na habilidade de 

perceber e representar 
simbolicamente padrões. 

Quasi-experimental 
Prova (pós-teste) aplicado aos 
sujeitos de ambos os grupos. 

Teste de hipótese 

Testes 
estatísticos 

Quantitativa 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Tendo em vista o objetivo geral desta pesquisa - avaliar de que forma o uso do 

Geogebra pode contribuir para fazer com que os estudantes aprendam Matemática ao 

desenvolver a habilidade de perceber padrões – esperava-se que os resultados 

apontassem para: 

1 – uma concepção tradicional do que é a Matemática, por parte dos estudantes, 

e que acaba comprometendo a aprendizagem; 

2 – A validação da hipótese, mostrando que o uso do Geogebra auxilia no 

desenvolvimento da habilidade de perceber padrões; 

É fundamental retomar aqui os objetivos específicos desta pesquisa, para que se 

possa avaliar o que ora foi feito com base no alcance ou não desses objetivos.  

O primeiro objetivo da pesquisa era o de conhecer as concepções dos estudantes 

acerca do que seja a Matemática. Os resultados apontaram para o que há muito já se 

sabe, quer seja, a ideia de que a Matemática é a “ciência das contas”. A escola continua 

a reforçar esta postura, principalmente porque os professores, em sua maioria, acreditam 

que realmente a Matemática é isto mesmo e, intencionalmente ou não, acabam 

perpetuando suas crenças e convicções em seus alunos.Infelizmente ainda tem-se, na 

maioria das escolas, um trabalho algebrista, como mencionado por Felicetti e Giraffa 

(2012): 

Mesmo os bons alunos em Matemática tem uma visão muito limitada da 
mesma. Manipulam corretamente a Aritmética, a Álgebra, mas apresentam 
dificuldades em relacioná-las com situações cotidianas, e sentem limitações 
nas atividades que requerem o pensar. Isto nos faz perceber que a Matemática 
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vem sendo trabalhada de forma muito descontextualizada, desarticulada do 
pensar, do fazer e compreender, mas sim de forma decorada, instrucionista e, 
principalmente, algebrista. (FELICETTI eGIRAFFA,2012, p.58) 
 

É impressionante o valor dado pelos estudantes ao cálculo escrito e à resolução 

tradicional de problemas. Mais intrigante, ainda, é a dificuldade que eles têm de aceitar 

o uso das novas tecnologias nas aulas de Matemática. Quantas vezes ouvi os alunos se 

manifestarem perguntando se “não iriam fazer do jeito certo”, referindo-se ao uso do 

papel e do lápis.  

Um dos momentos mais importantes desta pesquisa foi a intervenção didática 

realizada com os estudantes do grupo experimental, no final de 2013, tendo o Geogebra 

como elemento fundamental. Esta intervenção está diretamente ligada com o objetivo de 

analisar o processo de identificação de padrões, em trigonometria, por parte dos 

estudantes. Foi uma experiência muito significativa porque foi possível, pelo menos por 

algumas semanas, fazer um novo tipo de Matemática, criadora, investigativa, 

democrática e, ainda sim, Matemática. As entrevistas realizadas trouxeram à tona 

elementos importantes na construção do conhecimento, da construção de conceitos, das 

aproximações sucessivas para reconstruir significados. Nessa perspectiva, o Geogebra 

assume o papel de instrumento, tal qual sugerido por Vygotsky. Segundo ele entende-se 

por mediação como sendo um processo pelo qual a ação do indivíduo sobre um 

determinado objeto (a Matemática) é mediada por um determinado elemento (o 

Geogebra). Como o próprio termo sugere, mediar é estar “no meio”, é “estar entre” e o 

Geogebra desempenha, em simbiose com o professor, este papel. 

Urge salientar que, após a intervenção didática com uso do Geogebra, os 

estudantes foram colocados diante dos exercícios propostos pelo livro-didático, muitos 

dos quais, digamos, “tradicionais”. E, diga-se, não encontraram dificuldades para 

resolvê-los, mesmo não tendo sido treinados para fazê-los. Os resultados obtidos em 

avaliações internas (provas) não indicavam nenhum tipo de inferioridade em relação aos 

estudantes que haviam participado de aulas “tradicionais” (sem uso do Geogebra).  

Em relação ao terceiro objetivo específico, avaliar o impacto de uma intervenção 

com uso do Geogebra na habilidade de perceber e representar simbolicamente padrões, 

os dados obtidos não permitiram concluir que a média dos estudantes do grupo 

experimental, num pós-teste (prova categorizada), seria maior do que a média dos 

estudantes do grupo de controle. Os dados indicam uma equivalência entre essas 
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médias. Neste ponto é imprescindível uma análise sobre o caminho traçado pelo 

estudantes do grupo de experimental. 

Durante o ano de 2013 esse grupo de estudantes desenvolveu algumas atividades 

utilizando o Geogebra e com ênfase na percepção de padrões: quando estudaram o 

Teorema de Tales e no estudo dos polígonos regulares. Depois no estudo da 

trigonometria (intervenção didática que serviu como ponto de partida para esta 

pesquisa). Depois, durante o ano de 2014, não utilizaram mais o Geogebra com a 

finalidade de perceber padrões, mas de uma forma meramente substitutiva (como para 

construir o gráfico de uma função do 2º grau, por exemplo.). 

Acredito que educação seja processo. E não serão ações pontuais que 

consolidarão mudanças significativas no processo de construção de conhecimentos 

matemáticos com o uso do Geogebra. É fundamental que o uso do software seja uma 

“política escolar”, ou seja, deve estar presente no dia-a-dia do estudante. Só assim as 

novas tecnologias passarão efetivamente a serem vistas como instrumentos de 

aprendizagem. 

 

5. CONCLUSÃO 

Diante da realidade em que se encontra a educação brasileira, particularmente a 

educação matemática, é fundamental que se investigue e se busquem alternativas para 

tornar os processos de aprender e ensinar Matemática mais eficientes e eficazes.  

O uso do Geogebra mostrou-se de um valor inestimável, principalmente porque 

permitiu que muitos estudantes tivessem uma experiência diferente com a Matemática e 

com a construção do conhecimento. Estudantes que sempre viveram escondidos atrás do 

medo, da baixa auto-estima, do fracasso conseguiram, a seu tempo e modo, aprender 

Matemática. 

Na intervenção ficou claro para o pesquisador que a percepção de padrões, do 

ponto de vista do “pensar matematicamente”, é muito mais significativo do que a mera 

aplicação de algoritmos, particularmente com o uso do Geogebra, por permitir a 

exploração, a investigação de novas possibilidades. Convém lembrar Ferreiro (2000, 

p.31) quando afirma que “nenhuma prática pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas 

em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e o objeto dessa 

aprendizagem”. 
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Destacam-se, ainda, os seguintes fatos associados à intervenção didática: 

• Participação ativa dos estudantes em todos os momentos; 

• O professor (mediador) não precisou chamar atenção dos estudantes por 

estarem fazendo outras coisas, desinteressados; 

• Os constantes pedidos para sair de sala (particularmente para ir ao 

banheiro) foram praticamente zerados; 

• Houve intensa colaboração entre os estudantes, uma vez que a conversa, 

o diálogo, o levantar e ajudar alguém no outro lado da sala não seriam 

vistos como “ato de indisciplina”; 

• Muitos estudantes “baixaram” o software em seus computadores de uso 

pessoal para “brincar” com o Geogebra; 

A pesquisa acena com uma nova forma de se ver e se fazer Matemática, a partir 

da colaboração com o outro. Saliente-se que uma parcela dos estudantes citou como 

experiência positiva em Matemática a possibilidade de ajudar/ou ser ajudado, 

mediante a tutoria. Depoimentos são significativos e revelam que embora o jogo 

esteja difícil, ele ainda não foi perdido. E vale a pena investir em novas formas de se 

trabalhar a Matemática na escola, sem que ela esteja centrada no professor e em 

processos que não reconheçam o valor da diversidade e da diferença como forma de 

construção de conhecimento, inclusive o matemático. 

Acredito que educação seja processo. E não serão ações pontuais que 

consolidarão mudanças significativas no processo de construção de conhecimentos 

matemáticos com o uso do Geogebra, ou de qualquer outra ferramenta. É fundamental 

que o uso do software/novas tecnologias seja uma “política escolar”, ou seja, deve estar 

presente no dia-a-dia do estudante. Só assim as novas tecnologias passarão efetivamente 

a serem vistas como instrumentos de aprendizagem. 
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