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Resumo 

O emprego de tecnologias é corriqueiro, porém, muitas vezes o jovem enquanto aluno as 

utiliza pouco. Neste trabalho, o objetivo foi verificar as vantagens e desvantagens de 

introduzir o software GeoGebra e blogs no estudo de função polinomial do 1º grau. Sessenta e 

quatro alunos da 1ª série do ensino médio regular de uma escola estadual do Rio de Janeiro 

participaram da pesquisa. Quatro momentos de construção de conhecimento foram 

vivenciados: manuseio do GeoGebra para aprender os conceitos de função do 1º grau e 

exercitá‑los; escolher uma situação-problema e criar estratégias de solução com o GeoGebra; 

elaborar um blog com a narrativa do problema e o passo a passo da resolução; estudar os 

blogs dos colegas e reproduzir as atividades no GeoGebra. Na comunicação extraclasse, 

e-mail e whatsapp foram utilizados. Ao final das duas últimas etapas, as opiniões dos alunos 

foram colhidas por questionário. Os dados foram analisados qualitativamente. Para os 

participantes, as tecnologias usadas na pesquisa, GeoGebra, blog, whatsapp e e-mail, foram 

capazes de ajudar no desenvolvimento das atividades de Matemática. Tais tecnologias 

aguçaram a curiosidade, despertaram o interesse e motivaram o aprendizado. Todavia, a falta 

de autonomia e a de infraestrutura escolar obstaram o pleno desenvolvimento da proposta. 
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1 Introdução 

A inserção de tecnologias de informação e comunicação (TIC) na educação forneceu 

recursos capazes de promover o engajamento do aluno, induzir a interação e aumentar o 

dinamismo no ensino-aprendizagem (MORAN et al., 2010; XAVIER et al., 2014). Entre TIC 

conhecidas estão softwares, blogs, e-mail e whatsapp, todos possíveis de serem aproveitados 

ao debater Matemática (SAVISCK, 2013; GRIMALDI et al., 2015; TENÓRIO et al., 2016). 

Neste estudo, foi proposto o uso de blog aliado ao GeoGebra como ferramentas 

didáticas para o estudo de funções polinomial do 1º grau. Um grupo de alunos do Rio de 

Janeiro desenvolveram atividades dentro e fora da escola. E-mail e whatsapp foram usados 

para comunicação extraclasse entre alunos e professor. 

A princípio os alunos propuseram e resolveram atividades com o GeoGebra. Então, 

criaram um roteiro de como solucionar situações-problema de funções com o software. Em 

seguida, as atividades foram inseridas em blogs e testadas por colegas. O objetivo da pesquisa 

foi verificar, a partir das opiniões discentes, as vantagens e desvantagens de introduzir o 

GeoGebra e blogs no estudo de Matemática. A relevância do estudo foi analisar se o aluno 

propor situações-problema próprias e tentar ensiná-las aos colegas ajudaria na aprendizagem. 

 

2 Embasamento teórico 

Softwares matemáticos educativos são úteis para facilitar a promoção de atividades 

investigativas e dinâmicas em que o aluno experimenta construções e descobre os conceitos a 

partir da manipulação de gráficos e figuras geométricas (MACÊDO et al., 2015; TENÓRIO et 

al., 2016). Entre os softwares de geometria dinâmica, o GeoGebra possui caraterísticas como 

gratuidade, idioma em português, compatibilidade com sistemas operacionais diversos, 

possibilidade de funcionar sem acesso à internet e facilidade de manipulação, além de 

permitir a abordagem de conceitos algébricos e geométricos (XAVIER et al., 2014). 

Blogs são páginas da internet, pessoais ou coletivas, onde podem ser disponibilizados 

textos, imagens, slides, áudios ou vídeos, mas com possibilidade limitada de comunicação. 

Savisck (2013) experimentou usar um blog para abordar trigonometria com três turmas de 2ª 
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série do ensino médio de uma escola brasileira. Segundo os dados, o blog ajudou a 

desenvolver o conhecimento, além de promover autonomia. Já Sousa e Ananias (2013) 

relataram a experiência de criação e uso de um blog planejado para sistemas de equações e 

introdução de funções. O recurso foi utilizado, colaborativamente, por vinte e oito alunos do 

9º ano de uma escola estadual da Paraíba. Para os autores, o blog propiciou maior participação 

na aprendizagem e interação, além de ajudar a detectar e debater dificuldades de conteúdo. 

E-mail é uma ferramenta para enviar e receber mensagens com ou sem arquivos 

anexos. Já o whatsapp é um aplicativo de mensagens para a troca de informações por celular. 

Blogs, e-mail e whatsapp permitem a comunicação sem local e momento pré-estabelecidos, o 

que os torna bons recursos para a comunicação extraclasse. 

Américo (2011) e Tenório et al. (2016) investigaram a utilização da internet em aulas 

de Matemática a partir das percepções, obtidas por questionário, de professores da educação 

básica, respectivamente, de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Os pesquisados indicaram ser 

necessário inserir a informática no ensino-aprendizagem de Matemática. Blog, e-mail e 

whatsapp foram apontados como capazes de ajudar o aluno a participar, questionar e trocar 

ideias com colegas e professor (AMÉRICO, 2011). 

Segundo Moran et al. (2010), a aprendizagem é mais fácil se tecnologias telemáticas, 

audiovisuais e textuais são integradas, pois, com elas, é possível divulgar informações, 

estimular a participação, avaliar reflexões e dar retorno de comentários (feedback), além de 

facilitar o acompanhamento da aprendizagem individual. Apesar disso, muitas vezes, as TIC 

são pouco usadas em Matemática (TENÓRIO et al., 2016) e, em geral, o aluno não as utiliza 

ativamente na construção do conhecimento. Tal contexto torna relevante formular propostas 

de ensino-aprendizagem, testá-las e verificar seus efeitos. 

 

3 Metodologia 

Foi proposta uma forma de desenvolver as competências sugeridas pelo currículo 

mínimo em funções do 1º grau – reconhecer a representação algébrica de uma função do 1º 

grau e interpretar gráficos de função verificando suas raízes e crescimento ou decrescimento 

(RIO DE JANEIRO, 2012). O conteúdo de funções é capaz de ajudar o homem a entender 
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processos de interdependência intrínsecos às coisas do Universo (IEZZI et al., 2010). Essa 

importância induz pesquisas para propor meios de melhorar o ensino (LIMA; DINIZ, 2008). 

A metodologia adotada neste estudo previu que alunos, após conhecer o conteúdo de 

funções, seriam capazes de identificar uma situação-problema adequada à função do 1º grau, 

descrevê-la, resolvê-la e ensiná-la. Sessenta e quatro alunos adolescentes de duas turmas de 1ª 

série do ensino médio regular de uma escola pública estadual no Rio de Janeiro participaram 

da pesquisa em 2015. Os alunos organizaram-se em grupos de três a seis componentes por 

não haver laptops em número suficiente para todos. Na escola, não havia laboratório de 

informática. As aulas foram realizadas na sala de vídeo com projetor multimídia e oito 

laptops, emprestados por profissionais da escola. Parte das atividades foi realizada extraclasse 

devido a dificuldades relacionadas à infraestrutura e entorno escolar. 

Após aulas de funções com emprego do GeoGebra, os alunos foram instados a propor 

situações-problema cotidianas passíveis de serem resolvidas com os conceitos ministrados. 

Então, resolveram um problema com o GeoGebra. Na etapa seguinte, cada grupo criou um 

blog com a descrição da situação-problema acompanhada de uma sugestão de atividade no 

GeoGebra com o passo a passo da solução, para transmitir e ensinar a atividade aos colegas. 

Por fim, cada blog e sua atividade foram testados e avaliados pelos colegas. A sequência da 

aplicação conduzida por um dos autores, na época professor da turma, foi: 

1. Os alunos foram divididos em grupos de três a seis componentes e levados à sala de vídeo 

para apresentação do GeoGebra. Foi-lhes solicitado manusear o programa para sondagem 

das ferramentas disponíveis. (Duração de 100 minutos). 

2. Os principais conceitos de funções do 1º grau (relações de dependência, representação 

algébrica e gráfica, raízes, coeficientes) foram construídos com a utilização do software 

pelos alunos, conforme atividades roteirizadas planejadas pelos autores e resolução de 

questões. (Duração de 300 minutos). 

3. O professor propôs aos grupos refletirem sobre motivações para estudar função do 1º grau. 

Foi solicitado que sugerissem situações-problema em que houvesse relação funcional 

linear entre duas variáveis (Duração de 50 minutos). 

4. O professor apresentou seis situações-problema sobre função do 1º grau e solicitou aos 

grupos que sorteassem uma para trabalhar. (Duração de 50 minutos). 
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5. Cada grupo ficou responsável por usar o GeoGebra para construir a solução da situação-

problema sorteada, salvá-la em arquivos .doc e enviá-la por e-mail ao professor. (Duração 

de 100 minutos na escola e como atividade extraclasse). 

6. Criação de um blog no sistema Blogger. Os alunos puderam consultar o professor por 

whatsapp e e-mail. (Atividade extraclasse). 

7. Inserção de cada situação-problema nos blogs pelos alunos. O blog deveria conter a 

elaboração da descrição da situação-problema e o roteiro de solução com uso do 

GeoGebra propostos pelos alunos. Os alunos puderam consultar o professor por whatsapp 

e e-mail. (Atividade extraclasse). 

8. A experiência de construir um blog foi avaliada por cada aluno por meio de um 

questionário. (Duração de 25 minutos). 

9. Cada blog foi empregado por, no mínimo, um grupo para estudar funções do 1º grau. 

(Duração de 100 minutos). 

10. A experiência de uso do GeoGebra e dos blogs dos colegas foi avaliada por cada aluno 

por meio de um questionário. (Duração de 25 minutos). 

Durante a pesquisa, as atitudes dos alunos foram registradas a partir de observação 

direta e participante (GIL, 2010; YIN, 2010). Coletar as respostas dos questionários também 

foi importante para determinar os efeitos da proposta. A análise dos resultados foi qualitativa. 

 

4 Análise e discussão dos dados 

No início da pesquisa, o GeoGebra foi apresentado pelo projetor multimídia. Durante a 

aula, os alunos assistiram interessados. Em seguida, eles manusearam o software com uso de 

laptops, distribuídos um para cada grupo. Apesar da falta de infraestrutura escolar e de 

problemas de violência nos entornos da escola, os alunos não perderam a empolgação. O 

GeoGebra ser uma ferramenta capaz de ajudá-los em Matemática, e ainda ser um recurso 

tecnológico, motivou o engajamento. As atitudes dos alunos frente à manipulação do software 

coadunam com as encontradas por Xavier et al. (2014). 

Depois do contato inicial, os alunos realizaram, em aulas subsequentes, atividades 

roteirizadas sobre coeficientes angular e linear, equação da reta, raiz de uma função e sinais 
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de uma função. Nessas, houve poucas dificuldades. Os alunos ressaltaram a facilidade de 

manuseio do software e sua rapidez, vantagens também destacadas por Xavier et al. (2014).  

Contudo, na primeira atividade, a falta de atenção levou alguns a terem dificuldade em 

inserir equações no programa por colocá-las entre parênteses como havia sido feito com pares 

ordenados. Os alunos foram questionados sobre como seria a forma básica de uma função do 

1º grau, o que os levou a perceberem o erro cometido. Nas atividades sobre variação de sinais 

de uma função, apesar da visualização possibilitada por gráficos, houve dificuldades em 

compreender como a relação algébrica entre abscissas e ordenadas determinaria os intervalos 

no domínio correspondentes a ordenadas negativas ou positivas. 

Finalizadas as atividades propostas, os alunos foram estimulados a assumirem posturas 

autônomas na construção do conhecimento. Foi proposto aos grupos refletirem sobre 

motivações para estudar função do 1º grau e sugerirem situações-problema em que houvesse 

relação funcional linear entre duas variáveis. Todavia, eles mostraram-se desinteressados. 

O professor, então, apresentou seis situações-problema sobre função (Quadro 1) e 

solicitou aos grupos que sorteassem uma para realizar o passo a passo da resolução com o 

GeoGebra em casa e retornasse-a por e-mail. Essa abordagem foi adotada para mitigar a falta 

de contato no ambiente escolar provocada pelo cancelamento de diversas aulas em razão de 

violentas conflagrações circunvizinhas. A proposta, no entanto, não foi bem sucedida. Os 

alunos demoraram a entregar as atividades extraclasses. Pareceu haver dispersão, desânimo e 

desinteresse fora da escola. Os principais motivos alegados pelos alunos para o insucesso da 

alternativa foram: carência de computador em casa, divergência entre os componentes dos 

grupos, falta de contato entre os componentes dos grupos, transferência de alunos, inclusão de 

alunos novos e acúmulo de obrigações escolares devido ao número de disciplinas. 

Provavelmente, inadequações de moradia e do ambiente doméstico, exacerbadas pelo 

entorno violento, tiveram influências psicológicas sobre os alunos que não puderam ser 

avaliadas. Durante as aulas, contudo, os alunos atuavam com autonomia para resolver as 

questões propostas. Houve facilidade no manuseio das ferramentas do GeoGebra, embora 

faltasse a reflexão ou compreensão dos enunciados das questões (Quadro 1) devido à carência 

de entendimento de conceitos matemáticos. Ramos e Curi (2014), ao analisar dificuldades de 

alunos em funções, apontaram como comuns falhas de compreensão de enunciados. 
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Muitos consultaram livros didáticos e usaram canais de busca na internet para acessar 

sítios de Matemática, blogs e vídeos sobre o conteúdo de funções. Nesse sentido, a estratégia 

incentivou a pesquisa. Os grupos responsáveis pelas questões 4 e 6 (Quadro 1) tiveram mais 

dúvidas. Na questão 4, houve dificuldade em construir a reta paralela por falta de 

conhecimento de geometria, muitos precisaram consultar o professor e estudar novamente o 

conteúdo. Na questão 6, a dificuldade foi interpretar o enunciado e dele obter os pares 

ordenados. O professor estimulou indagações e reflexões sobre definições e conceitos de 

ponto, reta e função do 1º grau para ajudar os alunos. 

 
Quadro 1. Atividades desenvolvidas pelos alunos. 
1. (Adaptado de IEZZI et al., 2010) Preencha a 
tabela abaixo na qual aparecem os valores de x 
pertencentes ao domínio IR e os valores 
correspondentes y, calculados por meio da função 
y=3x. 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 
y        

1.2. Construa o gráfico no GeoGebra e responda com 
auxílio de suas ferramentas: 
a) Qual curva é representada pelo gráfico? 
b) O gráfico é paralelo ou oblíquo aos eixos? 
c) Qual o valor do coeficiente linear nesta função? 
Quando o coeficiente linear tem esse valor, em que 
ponto do plano cartesiano a reta intercepta o eixo das 
ordenadas? 
d) Há algum valor de x que não esteja associado a 
um valor correspondente em y? 
e) Há algum valor de y que não esteja associado a um 
valor correspondente em x? 
f) Qual o valor de x que anularia y? 
g) Como é chamado o valor de x que anularia y? 
h) Quando o valor dado a x aumenta, o que acontece 
com o correspondente y=3x? 
i) A função é crescente ou decrescente? 

2. Construa com o GeoGebra a reta que passa pelos 
pontos (4,0) e (0,2). Calcule os valores dos coeficientes 
angular (a) e linear (b). 
3. Construa com o GeoGebra a reta que passa pelos 
pontos (-1,5) e (2,4). Analise o gráfico e diga qual é a 
lei de formação da função representada por essa reta. 
4. (Adaptado de Souza, 2010) Com a ajuda do 
GeoGebra determine a função afim g(x)=ax+b cuja 
representação gráfica é uma reta que passa pelo ponto 
de coordenadas (1,3) e é paralela ao gráfico de 
f(x)=2x+3 
5. (Adaptado de IEZZI et al., 2010) Um automóvel 
percorre uma estrada à velocidade constante de 
120 km/h, o que equivale a 2 km/min. 
a) Faça uma tabela para representar a distância 
percorrida pelo automóvel em 1 min, 2 min, 3 min, 
4 min, 5 min e 10 min. 
b) Com ajuda do GeoGebra, descubra qual é a lei de 
formação da função. 
c) Construa o gráfico dessa função com o GeoGebra. 
d) Qual o valor de x que anularia y? 
e) Quando o valor dado a x aumenta o que ocorre com 
o valor correspondente de y? Esta função é crescente 
ou decrescente? 

6. (Adaptado de ANJOS, 2012) Quando criança, Felipe gostava de carrinhos.  Comprava de todas as marcas, 
tamanhos e cores. Quando completou 10 anos já possuía uma coleção de 15 carrinhos. Com 15 anos, mesmo 
adolescente, continuava com a coleção, que já era de 20 carrinhos. Com o passar dos anos, a sua paixão por 
carros só aumentava. Quando completou 20 anos, a sua coleção estava maior ainda, foi quando Felipe comprou 
seu 1º carro, desta vez, ele poderia entrar e dirigir. Este era seu primeiro carro de verdade. 
a) Represente graficamente com a ajuda do GeoGebra a função que representa a paixão de Felipe por carros. 
b) Conhecendo a função, encontre a quantidade de carrinhos de Felipe aos 20 anos. 

 
A maioria das atividades do Quadro 1 foi realizada a contento no GeoGebra, talvez, o 

software, por unir teoria e prática, tenha amenizado dificuldades. Entretanto, alguns deixaram 

de lado as instruções passo a passo de como solucionar as questões com o GeoGebra. O 
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professor revisou as resoluções por e-mail e lembrou-os da necessidade de criarem atividades 

roteirizadas próprias. Na etapa seguinte, cada grupo ficou responsável por elaborar um blog 

com a narrativa do problema e o passo a passo da resolução com o GeoGebra. Na escola, um 

tutorial de criação de um blog no Blogger foi apresentado. Então, foi solicitado a cada grupo 

que criasse um com a atividade resolvida no GeoGebra (Quadro 1).  

Os alunos puderam consultar o professor por whatsapp e e-mail. No whatsapp foi 

criado um grupo para cada turma e os alunos podiam usar a ferramenta para relatar 

dificuldades, questionamentos ou dúvidas do grupo. As revisões das atividades foram feitas 

por e-mails trocados entre o professor e os grupos. 

De início, os alunos pareceram ter preguiça em realizar outra tarefa, mas com 

incentivo e motivação, eles mostraram interesse. Todavia, alguns ficaram mais preocupados 

com o visual do blog do que com a atividade, de modo que acabaram por sequer inserir a 

situação-problema. Os sítios dos blogs construídos pelos alunos foram relacionados na Tabela 

1. A metodologia de os alunos criarem blogs de Matemática fora da escola funcionou em 

parte, pois seis optaram por não participarem das atividades, já antes da construção dos blogs, 

na etapa de solução das questões escolhidas em aula com ajuda do GeoGebra. Além disso, 

quatro grupos (vinte alunos) criaram os blogs, mas não o preencheram com a atividade. 

 
Tabela 1. Uso do whatsapp e e-mail durante a construção dos blogs. 

Blogs 
Quantidade 
de alunos no 
grupo 

Quantidade de mensagens 
enviadas pelos alunos 
whatsapp e-mail 

http://trutasdamatematica.blogspot.com.br (Turma 1) 4 30 5 
http://aprendizdamate2011.blogspot.com.br (Turma 1) 3 10 1 
(Não) http://bomsdamatematica.blogspot.com.br (Turma 1) 5 12 0 
(Não) http://osmelhoresdamatematica.blogspot.com.br (Turma 1) 5 20 4 
(Não) http://espertosdamatematica.blogspot.com.br (Turma 1) 5 40 3 
http://loukospormatematica15.blogspot.com.br (Turma 1) 5 20 3 
http://funcoesnamatematica.blogspot.com.br (Turma 1) 2 4 1 
(Não) http://grupo1.blogspot.com.br (Turma 2) 5 16 3 
http://tturma1012.blogspot.com.br (Turma 2) 4 10 1 
http://matemagicoos.blogspot.com.br (Turma 2) 4 + 2 30 3 
http://raizesdamatematica10.blogspot.com.br (Turma 2) 3 10 1 
http://meninasnerds2015.blogspot.com.br (Turma 2 ) 4 3 1 
(Não) --- (Turma 2) 3 8 1 
(Não) --- (Turma 2) 4 4 2 
Nota: A denotação (Não) indica os blogs não completados pelos alunos – os blogs foram criados, porém, as 
atividades não foram postadas. O blog http://matematicaemacao4.blogspot.com.br foi cancelado devido à 
extinção do grupo – dois migraram para outro grupo, pois os demais foram transferidos de colégio. O 
http://matemagicoos.blogspot.com.br continha duas atividades por ser a união de dois grupos. 
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As desistências parecem ter ocorrido, especialmente, por acúmulo de obrigações 

escolares como provas bimestrais, Saerjinho e olimpíadas de Matemática. Fatores adicionais 

foram as dúvidas em relação à narrativa do problema, passo a passo da resolução da atividade 

e postagem dela no blog. Os alunos que chegaram a criar blogs, mas não o completaram, 

haviam desenvolvido em aula a atividade no GeoGebra, porém, não souberam registrá-la em 

linguagem escrita. Sete alunos, por carência de acesso à internet, não construíram os blogs. 

Em aula, os alunos reproduziram as atividades dos blogs dos colegas. Apenas quarenta 

participaram dessa etapa e das subsequentes devido às faltas, de modo que alguns foram 

realocados em outros grupos. Todos os sítios dos blogs foram divulgados aos alunos. Cada 

grupo escolheu, no mínimo, um blog para analisar e reproduzir a atividade no GeoGebra. 

Nessa etapa de aprendizagem houve comprometimento, talvez, por recordarem os próprios 

esforços ao desenvolverem os blogs. A experiência estimulou a participação ativa, o trabalho 

coletivo e contribuiu para os alunos terem contato com recursos tecnológicos para fins 

educativos, além de permitir desempenhar as atividades com autonomia. 

O professor sugeriu mudanças nos blogs como incluir mais etapas passo a passo da 

construção no GeoGebra, adaptar a escala de gráficos para uma melhor visualização e 

conectar o nome dos blogs à Matemática, porém, no geral, os alunos não alteraram os blogs. 

Por meio das questões, o professor revisou conceitos de função e relembrou conteúdos 

anteriores. Após as atividades, os alunos conseguiram associar expressões algébricas de 

funções do 1º grau à respectiva representação geométrica.  

Houve, então, um debate sobre o projeto, em que as opiniões dos alunos foram 

colhidas por questionários. Quarenta responderam a dois questionários sobre a experiência. 

Entre os respondentes, 58% acessara um blog antes das atividades, mas apenas 15% 

com fins educativos. Poucos (10%) tinham construído um. Todavia, a maioria (60%) 

reconheceu esse recurso com uma ferramenta de apoio à aula presencial. As justificativas 

foram o blog ser capaz de divulgar informação, promover comunicação e estar relacionado à 

tecnologia. Aqueles com opiniões contrárias, afirmaram ter dificuldade de acesso à internet (o 

que caracterizaria, em parte, exclusão digital) e haver disparidades socioeconômicas que 

impediriam a possibilidade de tal recurso ser usado equitativamente em uma turma. 
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Muitos (58%) afirmaram ter sido fácil aprender sobre a Matemática ao criar a 

atividade do blog, porque o GeoGebra pouparia o tempo de operações demoradas como 

cálculos e construções de gráficos. Uma grande parte (42%), contudo, teve dificuldade e 

justificou que, apesar do manuseio simples software, não entendia os conceitos matemáticos. 

Para outros, o professor não teria mostrado as estratégias para desenvolver aquelas questões 

em particular e, por isso, não foi possível repeti-las. 

A maioria (60%) julgou ter colaborado para os colegas aprenderem ao construir um 

blog, porque apesar das dificuldades de infraestrutura escolar e em conteúdos matemáticos, a 

iniciativa poderia ajudá-los a estudar. Entre os que não concordavam (40%), muitos citaram 

entraves ocasionados por infraestrutura e deficiências em pré-requisitos, além de justificarem 

haver atividades de blogs com uma estruturação inadequada devido a dificuldade de elaborar 

o passo a passo no GeoGebra. Um óbice à narrativa do problema e ao passo a passo de sua 

resolução foi registrar a atividade pela escrita. A proposta pareceu aumentar o interesse em 

blogs de Matemática, porque a maioria (55%) gostaria de construir um novamente. Muitos 

citaram o benefício de “economizar papel” e comentaram a possibilidade de criar blogs para 

outras disciplinas. Mas outros achavam essencial uma melhoria na infraestrutura escolar para 

todas as atividades serem desenvolvidas na escola. Ao serem questionados sobre a criação do 

blog com uma atividade no GeoGebra, a maioria (52%) achou bom devido à facilidade de 

manuseio dos recursos. Alguns (18%) citaram como excelente por serem tecnologias 

acessíveis ou gratuitas. Para outros, as atividades foram trabalhosas ou dificultadas pela falta 

de infraestrutura escolar, por isso teria sido regular ou ruim criar um blog. 

Os alunos, em sua maioria, julgaram regulares as atividades apresentadas nos blogs 

dos colegas. Houve falta de autonomia na criação do passo a passo dos problemas, mas o fato 

de serem feitos durante as aulas garantiu a realização. Todavia, a etapa de inserção da 

resolução dos problemas nos blogs não ocorreu na escola, com prejuízo do desenvolvimento. 

A necessidade de acompanhamento constante do professor foi evidente, devido à dependência 

e à falta de autonomia dos alunos na construção do conhecimento. 

Dos doze blogs criados, apenas oito (Tabela 1) apresentaram a tarefa regularmente e 

foram acessados pelos colegas. Para os quatro grupos que não completaram o blog, o 

professor procurou motivá-los e orientá-los a desenvolver o passo a passo da resolução das 
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atividades propostas (em sala ou por e-mail ou por whatsapp), mas os alunos tiveram 

dificuldades em expressar-se e registrar a resolução do problema. Perante os reveses, houve 

desistências originadas por desânimo e desinteresse, somados a obrigações escolares 

inadiáveis. Entre os respondentes, 62% conseguiram entender e reproduzir as atividades dos 

blogs dos colegas no GeoGebra, e julgaram-nas bem estruturadas e favoráveis à 

aprendizagem. Já 38% alegaram haver entraves como falta de enunciado e do passo a passo 

para a reprodução no software. Contudo, a maioria (68%) concordou que a atividade 

contribuiu para enriquecer as aulas de Matemática. Todavia, nem todos (45%) recomendariam 

os blogs a alguém interessado em aprender Matemática ou o reconheceriam como 

complementos do conteúdo curricular da disciplina. Para muitos, a pesquisa desenvolvida 

necessitava de uma infraestrutura escolar melhor, além de reforço contínuo do conteúdo. 

 

5 Conclusões 

Na primeira etapa do estudo, o GeoGebra foi empregado para explorar funções. Houve 

atenção, motivação e empenho na execução das atividades roteirizadas. Muitos destacaram a 

facilidade de manuseio do software e sua interatividade. Os alunos compreenderam os 

conceitos e atuaram com autonomia ao fazer questões com o programa. Todavia, o ideal seria 

haver um computador por aluno. Isso ajudaria o desenvolvimento integral das habilidades e 

auxiliaria o professor a ter uma visão detalhada da participação e das dificuldades de cada um. 

No segundo momento, foi solicitado a cada grupo que desenvolvesse extraclasse o passo a 

passo de uma questão com a ajuda do GeoGebra e retornasse-a por e-mail. No entanto, tibiez 

e falta de autonomia revelaram a contrariedade de conciliar o aguçamento da curiosidade em 

sala de aula com o descompromisso em relação à escola a que os alunos uma vez em casa 

estavam habituados. A abordagem foi, então, modificada e cada grupo executou a atividade 

na escola. Os alunos mostraram desenvoltura e animação em manipular o GeoGebra e 

completaram as atividades, embora tenha faltado reflexão e compreensão dos enunciados. 

Na terceira etapa, houve a elaboração do blog e os alunos puderam comunicar-se por 

whatsapp e e-mail. De início, houve apatia e desinteresse. Foi necessária motivação constante 

para induzir-lhes iniciativa. Dos 15 grupos, dois não conseguiram realizar a tarefa de criação 

do blog devido à carência de acesso à internet na residência. A incorporação das tecnologias 
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digitais ao ensino-aprendizagem depende de a escola disponibilizar recursos adequados, 

principalmente em regiões carentes, onde os alunos são expostos à exclusão digital. Os 

demais mostraram falta de autonomia no desenvolvimento da narrativa do problema para os 

blogs. As atividades extraclasses em vez de gerarem autonomia e independência em tomar 

decisões sobre o próprio conhecimento, talvez, soassem ao aluno como uma mensagem de 

liberdade sobre os resultados das tarefas. Na quarta etapa, os alunos reproduziram as 

atividades dos blogs dos colegas. Essa experiência estimulou o engajamento. 

Os principais entraves ao projeto foram a falta de infraestrutura escolar e a falta de 

conhecimento de pré-requisitos matemáticos pelos alunos. O primeiro fator pode ocasionar 

desvantagens como exclusão de alunos das atividades pela falta de possibilidade de realizá-las 

extraclasse, por isso, é preciso tentar desenvolver a maior parte delas na escola. Todavia, para 

os alunos, os benefícios superaram as desvantagens. Para eles, o manuseio do GeoGebra 

favoreceu a inclusão digital e o blog representou uma ferramenta capaz de auxiliar as aulas. 

De modo geral, a inserção de tecnologias de forma integrada como proposto na 

abordagem de ensino foi uma forma positiva de aproximação entre alunos e com o professor, 

além de despertar o interesse e motivar. Contudo, houve pontos negativos, como dificuldades 

de infraestrutura e falta de autonomia, mas tais fatores são passíveis de solução. O uso de 

GeoGebra, blog, whatsapp e e-mail auxiliaram a aprendizagem de Matemática. A maioria dos 

alunos viu os recursos como benéficos, porém, alguns acharam as atividades trabalhosas. 

Criar ambientes de aprendizagem informatizados depende da infraestrutura escolar e 

de um bom planejamento do professor. Mas o aluno deve estar motivado e interessado em 

realizar as atividades, mesmo sem a presença física do educador. Apesar dos óbices, na 

escola, a experiência despertou o interesse de professores de outras séries e disciplinas. 

Alguns ficaram motivados a inovar devido à abordagem de ensino adotada na pesquisa. 
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