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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma oficina com o uso do 

GeoGebra para professores que lecionam Matemática no ensino básico, de tal forma 

que possam elaborar estratégias próprias de ensino e aprendizagem com o uso 

desse software. Para tanto, o trabalho foi norteado pela seguinte questão de 

pesquisa: quais orientações são necessárias para que uma oficina inicial de 

GeoGebra, estruturada de acordo com a Gênese Instrumental de Rabardel, 

possibilite aos professores de Matemática da escola básica elaborarem estratégias 

próprias de ensino e aprendizagem com o uso desse software? O suporte teórico 

utilizado busca, por meio dos processos de instrumentação e instrumentalização, 

uma interação dos sujeitos participantes das pesquisas com o artefato, neste caso o 

GeoGebra, de tal forma a transformá-lo em um instrumento. Como metodologia de 

pesquisa utilizou-se o Design Experiments, cujo objetivo é realizar uma avaliação 

formativa para testar e refinar projetos educacionais. Foram realizadas três oficinas 

com professores de Matemática da rede estadual de São Paulo e, ao término de 

cada oficina, as atividades eram analisadas e propunham-se mudanças para as 

demais, de forma a minimizar os obstáculos, permitindo um progressivo 

aprimoramento do processo de investigação. Ao final do trabalho, conclui-se que, 

mais importante do que as atividades realizadas, foram os questionamentos 

realizados aos professores, levando-os a “pensarem sobre a Matemática”, criando e 

testando suas hipóteses, facilitando, dessa forma, a ocorrência da Gênese 

Instrumental de Rabardel. 

 

Palavras-chave: Gênese Instrumental; GeoGebra; Formação de Professores; 

Educação Matemática e Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is the development of a workshop using the GeoGebra for 

teachers who teach mathematics in elementary education, so that they can develop 

their own strategies for teaching and learning with the use of this software. Therefore, the 

work was guided by the following research question: What guidelines are needed for 

an initial GeoGebra’s workshop, structured according to Rabardel´s Instrumental 

Genesis, enable mathematics teachers of primary school develop their own teaching 

and learning strategies using this software? The theoretical support searches, 

through the processes of instrumentation and instrumentalization, an interaction of 

the subjects participating in the researches with the artifact, in this case, the 

GeoGebra, so to turn it into an instrument. As research methodology, the Design 

Experiments was used; its goal is to conduct a formative evaluation to test and refine 

educational projects. Three workshops were held with mathematics teachers of the 

public schools of São Paulo, and, at the end of each workshop, the activities were 

analyzed and proposed changes up for the other, so as to minimize the obstacles, 

allowing a progressive improvement of the research process. At the end of the study, 

it is concluded that more important than the activities conducted were the questions 

made to teachers, leading them to "think about mathematics", creating and testing 

their hypotheses, facilitating thereby the occurrence of the Rabardel´s Instrumental 

Genesis. 

 

Key words: Instrumental Genesis; GeoGebra; Teachers Training; Mathematics 

Education and Technology. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
Sempre gostei de utilizar tecnologias digitais e, na minha primeira graduação, 

em Tecnologia em Construção Civil, tive contato com o AutoCAD, um software 

voltado para a área da engenharia que possui como objetivo básico o desenho de 

projetos. Durante essa primeira graduação, pude observar as dificuldades de 

colegas de turma ao trabalhar com o AutoCAD devido à falta de conhecimentos 

matemáticos para executar construções básicas como, por exemplo, retas 

perpendiculares, interseções de retas, ponto médio e escala. Nesse primeiro 

momento, comecei a refletir sobre o fato de que, mesmo sem as leituras 

necessárias, a tecnologia, neste caso o AutoCAD, por mais avançada que seja, não 

consegue responder sozinha às necessidades do momento. No caso desse 

software, sem o conhecimento matemático, o autor de um projeto não consegue, por 

exemplo, fazer a planta baixa de uma sala retangular. 

Em consequência da mudança em minha carreira profissional, fui realizar uma 

segunda graduação, desta vez, a Licenciatura em Matemática. No curso tive contato 

com o software de geometria dinâmica Cabri-Gèométre, mais conhecido como Cabri. 

O contato não ocorreu numa disciplina específica de tecnologia, mas sim nas aulas 

de geometria. Nesses poucos contatos que tive com o Cabri, era proposto o uso de 

ferramentas para as construções de figuras, sem explorar a Matemática que estava 

por trás de toda a manipulação que era realizada. Nesse mesmo curso, mais uma 

vez o gosto pela tecnologia se fez perceber, pois, no meu projeto de iniciação 

científica, utilizei o Microsoft Excel para elaborar planos de aulas com o tema de 

estudo de funções.  

Ao me formar em Licenciatura em Matemática, ingressei como professor em 

um colégio particular da cidade de São Paulo que possui, diferentemente de outras 

escolas em que eu havia trabalhado, um laboratório de informática com um 

laboratorista responsável pela manutenção dos computadores e pelo auxílio aos 

professores, acesso à Internet e com um número de computadores compatível com 

o número de alunos, enfim, um laboratório de informática com uma estrutura muito 

boa. Mesmo assim, verifiquei, na minha prática e na prática de colegas, a falta de 

boas estratégias para o uso da tecnologia em sala de aula, pois nossas aulas 
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exploravam apenas as construções geométricas, sem a preocupação de reflexão 

sobre os objetos matemáticos em questão. Nesse momento, fiz um paralelo com o 

curso de Tecnologia em Construção Civil, pois, ao projetar com o AutoCAD, é 

necessário o conhecimento matemático e, ao se trabalhar com a tecnologia em sala 

de aula, era necessário, além do conhecimento matemático, saber explorar como 

essa tecnologia poderia auxiliar, tanto o aluno como o professor, a “pensar 

Matemática”.  

Buscando superar tais dificuldades, procurei um curso para me aperfeiçoar. 

Inscrevi-me, então, no curso de Matemática Dinâmica, oferecido pela Coordenadoria 

Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (COGEAE-PUC-SP). Nesse curso, ministrado pelas 

professoras Celina A. A. P. Abar, minha atual orientadora nesta dissertação, e 

Lisbete Madsen Barbosa, tive um primeiro contato com o software GeoGebra, sendo 

que a forma como o curso foi ministrado me fez começar a compreender a riqueza e 

as possibilidades de explorar a Matemática com o uso da tecnologia. 

 Motivado pelo curso de Matemática Dinâmica e pela minha experiência 

profissional, ingressei no Mestrado Profissional em Ensino de Matemática oferecido 

pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, com um projeto inicial de trabalhar com a 

tecnologia em sala de aula. Assim, no decorrer dos primeiros encontros com a 

orientadora, o tema de propor uma oficina de GeoGebra para que os professores de 

Matemática possam, mesmo que inicialmente, ter um contato com o software, 

compreendendo que a tecnologia sozinha não “faz Matemática”, apresentou 

convergência com minhas ideias iniciais. Dessa forma, foi realizado um projeto de 

pesquisa que teve como resultado esta dissertação. Assim, durante a leitura deste 

trabalho, o leitor encontrará o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, que foi 

estruturado da seguinte forma: 

• no capítulo 1, são apresentadas a problemática e as justificativas do trabalho. 

Além disso, o leitor terá contato com o objetivo e a questão de pesquisa que 

norteou a investigação; 

• no capítulo 2, é apresentado o aporte teórico, no caso, a Gênese Instrumental 

de Rabardel, além de como esse aporte encaixa-se na pesquisa; 
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• no capítulo 3, é apresentada uma revisão bibliográfica que contempla um 

apanhado geral de trabalhos realizados com a abordagem do uso das 

tecnologias e a formação de professores, além de um exemplo de  trabalho 

que fez uso da Gênese Instrumental de Rabardel; 

• no capítulo 4, o leitor será apresentado à metodologia de pesquisa, neste 

caso, o Design Experiments, e como ela sustenta a execução da pesquisa. O 

capítulo também trata dos procedimentos metodológicos, incluindo a 

caracterização dos sujeitos da pesquisa e das oficinas realizadas; 

• no capítulo 5, são apresentadas as atividades propostas nas oficinas, com 

suas descrições, objetivos e análises de resultados; 

• nas considerações finais, são apresentadas as conclusões sobre os 

resultados obtidos e a resposta da questão de pesquisa apresentada. 
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CAPÍTULO 1 – PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

 

 
Um desafio para o processo de ensino e aprendizagem de Matemática é a 

inserção de diferentes recursos na prática pedagógica do professor. Um desses 

recursos é o tecnológico, que, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 
(...) é um instrumento capaz de aumentar a motivação dos alunos, se a sua 
utilização estiver inserida num ambiente de aprendizagem desafiador. Não é 
por si só um elemento motivador. Se a proposta de trabalho não for 
interessante, os alunos rapidamente perdem a motivação (BRASIL, 1997, p. 
57). 

 
Tendo esse desafio como problemática, busca-se, neste momento, apresentar 

o objetivo, a questão da pesquisa realizada e a justificativa. 

 
 

1.1 Objetivo 

 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de uma oficina com o 

uso do GeoGebra para professores que lecionam Matemática no ensino básico, 

tendo como referencial a Gênese Instrumental de Rabardel (RABARDEL, 1995). É 

importante ressaltar que a proposta de oficina apresentada possui características 

especiais, buscando-se uma contribuição para a formação continuada de um 

professor que tem dificuldades matemáticas, didáticas e assim por diante. 

A sequência de atividades foi pautada em pesquisas que mostraram 

resultados positivos que serão apresentados com maiores detalhes na subseção 

3.4.1. Além disso, os questionamentos apresentados durante a execução da oficina 

buscam a reflexão do professor sobre o ente matemático em questão, explorando 

mais de uma forma de registro de representação. Busca-se, por meio de todos esses 

recortes que estão por trás de cada etapa da oficina, que, ao seguir os parâmetros 

delineados durante a execução, os professores possam aprimorar suas 

interpretações ou modos de pensar a Matemática por meio do uso da tecnologia. 
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1.2 Questão de Pesquisa 

 
Para alcançar o objetivo, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: quais 

orientações são necessárias para que uma oficina inicial de GeoGebra, estruturada 

de acordo com a Gênese Instrumental de Rabardel, possibilite que os professores 

de Matemática da escola básica participantes possam elaborar estratégias próprias 

de ensino e aprendizagem com o uso desse software? 

 
 
1.3 Justificativas 

 
Atualmente, as tecnologias estão postas como um elemento nos currículos de 

Matemática para todos os níveis de ensino e, por outro lado, a tecnologia não foi 

assimilada adequadamente pelos professores em sua formação inicial, motivo pelo 

qual é importante que ela apareça na formação continuada. 

Para justificar a afirmação acima, este trabalho traz ao leitor um recorte de 

documentos oficiais e pesquisas realizadas que apontam nessa direção. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) trazem na sua introdução 

(BRASIL, 1998) os seus principais objetivos, que buscam tanto respeitar as 

diferenças, sejam elas regionais, culturais ou políticas, existentes no país, como 

levar em consideração a necessidade de existir referências que tornem comuns os 

processos educativos em todas as regiões brasileiras. Dessa forma, os PCN 

(BRASIL, 1998) possuem a intenção de criar condições, nas escolas, para que os 

jovens possam ter acesso ao conjunto de conhecimentos que são socialmente 

elaborados, reconhecidos como pré-requisitos ao exercício da cidadania, 

independente de suas localidades e necessidades, conforme destacado abaixo: 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais nascem da necessidade de se 
construir uma referência curricular nacional (...). E que possam garantir a 
todo aluno de qualquer região do país, do interior ou do litoral, de uma 
grande cidade ou da zona rural, que frequentam cursos nos períodos diurno 
ou noturno, que sejam portadores de necessidades especiais, o direito de 
ter acesso aos conhecimentos indispensáveis para a construção de sua 
cidadania (PCN, 1998, p. 9). 

 
No que diz respeito à Matemática, os PCN (BRASIL, 1998) a colocam como 

participante da vida das pessoas como criação humana, mostrando que ela vem se 

desenvolvendo para dar respostas às necessidades e preocupações de distintas 
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culturas, em vários momentos históricos. Ao pontuar isso, os PCN (BRASIL, 1998) 

destacam a importância de se incorporar ao ensino da Matemática os recursos das 

Tecnologias da Comunicação. 

Ao tratar das inovações tecnológicas, os PCN (BRASIL, 1998) destacam que 

sua incorporação só faz sentido se contribuir para a melhoria da qualidade de 

ensino: 

 
A simples presença de novas tecnologias na escola não é, por si só, 
garantia de maior qualidade na educação, pois a aparente modernidade 
pode mascarar um ensino tradicional baseado na recepção e na 
memorização de informações (PCN, 1998, p. 140). 

  
Por isso, ao elaborar este trabalho, tomou-se o cuidado de que as questões 

apresentadas durantes as oficinas realizadas pelos professores trouxessem 

reflexões sobre o objeto matemático em questão, buscando a interação, destacada 

por Rabardel (1995) em sua Gênese Instrumental, entre o homem e o computador, 

que neste trabalho foi realizada por meio do uso do software GeoGebra, tornando, 

então, neste caso, o GeoGebra um instrumento dinâmico, que evolui de acordo com 

as situações nas quais as ações dos professores se encontram. 

Como já pontuado anteriormente, incorporar os recursos tecnológicos ao 

ensino de Matemática é de suma importância, de acordo com os PCN (BRASIL, 

1998). Propiciar condições para que o aluno faça parte do processo de mudanças 

tecnológicas, inclusive no que diz respeito às novas exigências em relação ao 

aprender, é papel da escola. 

Perrenoud (2000) destaca que a escola não pode ignorar as transformações 

que o mundo sofre, atribuindo um papel fundamental às Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC), uma vez que, de acordo com o autor, elas transformam de 

forma espetacular não somente nossa maneira de nos comunicarmos, mas também 

de trabalhar, decidir e pensar. 

Shulman (1986) caracteriza três categorias do saber para ensinar: o saber do 

conteúdo (a estrutura substantiva e sintática da disciplina, incluindo a compreensão 

de como afirmativas são justificadas, diferenças entre convenção e construção 

lógica); o saber curricular (parâmetros, programas, materiais instrucionais, currículo 

horizontal e vertical); e o saber pedagógico do conteúdo. Este último é um tipo 
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especial de conhecimento, constituído pela integração entre o conhecimento de 

conteúdo e o pedagógico (conhecimento sobre ensinar e aprender). Nesse saber 

pedagógico do conteúdo incluem-se, dentre outros: quais representações são mais 

úteis para apresentar uma ideia matemática específica; exemplos, analogias, 

ilustrações, explicações e demonstrações que possuem maiores potenciais para 

tornar o conteúdo compreensível para os alunos. Palis (2010) pontua que a 

formação docente em Matemática, com ou sem menção ao uso de tecnologias, tem 

tido como base frequente os estudos de Shulman. Na sua pesquisa, Palis (2010) 

afirma que, à medida que a compreensão do conhecimento pedagógico do conteúdo 

evoluiu, as tecnologias digitais também ficaram mais acessíveis e começaram a ser 

consideradas úteis para o ensino e a aprendizagem. 

Sentindo a necessidade na promoção e na avaliação do uso pedagógico das 

novas tecnologias, Palis (2010) destaca que sociedades educacionais se 

mobilizaram, sendo que, entre 2002 e 2008, a Sociedade Internacional para 

Tecnologia na Educação (International Society for Technology in Education) lança 

diversos parâmetros, cujo objetivo é o apoio à evolução do uso efetivo de 

tecnologias apropriadas no ambiente escolar. Com tais parâmetros, o foco da 

integração da tecnologia no ensino é redirecionada: muda-se a integração definida 

por qual e quanta tecnologia é empregada para como e por que é usada; a 

preocupação com a tecnologia propriamente dita é modificada para preocupações 

com o conteúdo ensinado e práticas instrucionais efetivas com a tecnologia. 

Palis (2010) ainda trata da definição do conhecimento tecnológico e 

pedagógico do conteúdo (TPACK – Technological Pedagogical Content Knowledge), 

que, de acordo com a autora, foi desenvolvido por pesquisadores que se inspiraram 

nas ideias de Shulman. Palis (2010) define o TPACK como: 

 
(...) o conhecimento que os professores precisam ter para ensinar com e 
sobre tecnologia em suas áreas disciplinares e nível escolar de atuação. 
Inclui questões instrucionais e de gestão de sala de aula, relações entre 
tecnologia e conteúdo específico, concepções e usos pedagogicamente 
apropriados da tecnologia (PALIS, 2010, p. 434). 

 
O TPACK é um referencial que procura captar algumas qualidades essenciais 

do conhecimento do professor requeridas para integrar a tecnologia ao ensino e, ao 

mesmo tempo, levar em consideração a natureza situada, complexa e multifacetada 

desse conhecimento. Palis (2010) reitera que o desenvolvimento teórico dessa base 
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de conhecimentos possui o potencial de informar a prática e a formação, 

estimulando o pensamento de professores e pesquisadores. 

Palis (2010) faz uma importante afirmação sobre tecnologia, esclarecendo 

que a integração tecnológica se aplica tanto às tecnologias analógicas, como, por 

exemplo, giz e lápis, como às tecnologias digitais, sendo o software GeoGebra um 

exemplo. O termo integração, utilizado por Palis (2010), é bastante abrangente, 

dando significado à utilização de tecnologia no desenvolvimento conceitual e 

procedimental na resolução de problemas e na avaliação. 

Este trabalho converge com as ideias de Palis (2010) no que diz respeito a 

não discutir se o trabalho docente com o apoio de tecnologia é, de alguma forma, 

tão ou menos eficiente que o trabalho sem recursos tecnológicos digitais. A escolha 

do trabalho com tecnologia, mais especificamente o software GeoGeobra, fez-se por 

causa da preocupação com a utilização de tecnologia digital em ambientes 

educacionais, que, de acordo com Palis (2010), é vista, atualmente, como integrada 

a um sistema global de meios instrucionais, do qual também fazem parte aulas 

expositivas, textos, lápis e papel. 

Devido ao avanço contínuo das tecnologias, Palis (2010) destaca que o 

conhecimento tecnológico inclui duas habilidades principais: a habilidade de 

aprender e de adaptar-se a uma nova tecnologia; e a habilidade de operar 

tecnologias específicas. Mais uma vez, nota-se uma convergência entre este 

trabalho e as propostas de Palis (2010), sendo, nesta dissertação, o software 

GeoGebra uma tecnologia específica. 

A importância de trabalhar com a formação de professores de Matemática 

para o uso de tecnologias pode ser notado no trabalho de Palis (2010), no qual a 

autora afirma que o conhecimento pedagógico do conteúdo de muitos professores 

de Matemática não caminha paralelamente às modernas tecnologias digitais. A 

autora destaca que o desenvolvimento de estratégias para o uso de tecnologias não 

ocorre na mesma velocidade dos avanços tecnológicos. 

No que diz respeito ao trabalho com a formação dos professores de 

Matemática e o uso das tecnologias, Palis (2010) pontua que a comunidade 

matemática já reuniu um conjunto considerável e respeitável de conhecimentos 
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sobre tecnologia no ensino e na aprendizagem de Matemática, mas não tem 

oferecido ao professor orientações necessárias para, além de relacionar ideias 

matemáticas e tecnológicas, tornar relevante à prática o corpo de conhecimentos 

pesquisados. Quanto ao papel do formador, Palis (2010) destaca que: 

 
(...) Aqueles que respondem pela formação de professores têm a 
responsabilidade de transpor a pesquisa sobre usos favoráveis de 
tecnologia para a prática do ensino e a aprendizagem de matemática 
(PALIS, 2010, p. 450). 

 
Nessa perspectiva, vale uma importante colocação de Blikstein (2010) sobre o 

“colocar em prática o uso da tecnologia”: 

 
Causa-me um estranhamento visceral, por exemplo, utilizarmos tão 
frequentemente o termo “TIC” (Tecnologias da Informação e da 
Comunicação) – esquecendo-nos de que tecnologia não é só para 
comunicar e informar, mas principalmente fazer. A denominação, entretanto, 
é reveladora: evidência de que muitos veem as novas tecnologias como 
extensões da fala, do discursos, da conversa, e não instrumento do fazer 
concreto, da construção (BLIKSTEIN, 2012, p. 4). 

   
A importância da formação do professor de Matemática para o uso das TIC 

também pode ser observado em UNESCO (2004), que salienta, como uma das 

condições essenciais para aproveitar de maneira efetiva o poder das TIC, o fato de o 

professor dever possuir as habilidades e conhecimentos necessários para ajudar os 

alunos a alcançar altos níveis acadêmicos mediante o uso dos novos recursos e 

ferramentas digitais. 

Ainda em UNESCO (2004), verifica-se que, atualmente, o papel do professor 

de ser unicamente um transmissor do conhecimento converte-se em um papel de 

facilitador, orientador do conhecimento e de um participante do processo de 

aprendizagem junto com o aluno, trazendo novas responsabilidades ao professor e 

dando um destaque ao papel das TIC: 

 
Este nuevo rol no disminuye la importancia del docente, pero require de 
conocimientos y habilidades. Los alunos serán más responsables de su 
propio aprendizaje em la medida em que busquen, encuentren, sinteticen y 
compartan su conocimiento com otros compañeros. Las TICs constituyen 
uma herramenta poderosa para apoyar este cambio y facilitar el surgimiento 
de nuevos roles em docentes y alumnos (UNESCO, 2004, p. 27). 

 
Kenski (2007) também aborda a relação entre educação e tecnologias, 

destacando que, hoje, elas são indissociáveis, além de pontuar que as tecnologias, 

sozinhas, não educam ninguém. De acordo com a autora, a escolha de um 
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determinado tipo de tecnologia modifica profundamente a natureza do processo 

educacional e a comunicação entre os participantes. A autora coloca a capacidade 

de adequação do professor ao processo educacional como mais importante do que a 

simples existência das tecnologias e os procedimentos pedagógicos mais modernos. 

Na educação, de acordo com Kenski (2007), as TIC são mediadas em um 

espaço que envolve pessoas – professores e alunos – e as suas finalidades são 

determinadas e devem estar diretamente articuladas com os objetivos do ensino e 

da aprendizagem. A autora afirma que a escola não acaba por conta das 

tecnologias, mas que as TIC possibilitam que a escola tenha a oportunidade de 

desempenhar sua função como espaço em que ocorrem as interações entre todos 

os componentes do processo educativo – professores, alunos, pessoal 

administrativo, técnico etc. –, mediada por uma “cultura informática e educacional”. 

Desenvolver tal cultura é visto pela autora como essencial na reestruturação 

da maneira como se dá a reformulação dos programas pedagógicos, a gestão 

escolar, a interdisciplinaridade dos conteúdos, a flexibilização das estruturas de 

ensino e o relacionamento entre as instituições com outras esferas sociais e com a 

comunidade. Inserido nesse processo, temos o professor, cuja ação profissional, 

conforme Kenski (2007), não será substituída pelas tecnologias, mas, ao contrário, 

elas ampliaram o seu campo de atuação para além da escola clássica, com a 

necessidade de novas qualificações em conjunto com novas oportunidades de 

ensino e aprendizagem. Para tanto, é necessário que o professor tenha domínio de 

competências para o uso das TIC, fato que, de acordo com autora, pode apresentar 

problemas no desafio de encontrar formas produtivas e viáveis de integrar as TIC ao 

processo de ensino e aprendizagem.  

Como solução para tal tipo de problema, a autora sugere uma política pessoal 

que reconheça e valorize suas competências e importância, o oferecimento de 

cursos de atualização e aperfeiçoamento, além de uma melhor qualidade na 

formação inicial, um projeto de carreira sólido e a melhoria de condições de trabalho 

e de vida do professor.  

Quanto à integração das TIC na sala de aula, FUCK e PORTANOVA (2009) 

mostram em sua pesquisa que a integração dos computadores na escola não tem 
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sido acompanhada de mudanças pedagógicas significativas. Os autores afirmam 

que a integração das tecnologias tem sido efetivada, frequentemente, no plano 

técnico, o que significa apenas a inserção desses recursos no currículo, sem 

modificação expressiva na sua estrutura e, consequentemente, nas práticas 

educativas. 

A abordagem para o uso das TIC que os autores concebem como um 

caminho para o seu “bom uso” é a de que as tecnologias devem ser ferramentas 

transversais que deveriam ser interligadas em todas as disciplinas escolares e fazer 

parte da essência do ensino. Porém, tal abordagem, de acordo com FUCK e 

PORTANOVA (2009), ainda não é concebida pela maioria dos educadores como 

referência para desenvolver práticas educativas e para a organização curricular. 

As pesquisas realizadas pelos autores os levaram a afirmar que uma das 

dificuldades em aderir a essa concepção parece estar no fato de que muitos 

professores não dominam fluentemente o conteúdo que ensinam. Outra dificuldade 

citada pelos autores que parece contribuir para a subutilização das TIC está nos 

resultados das pesquisas de Lawson e Comber (apud FUCK e PORTANOVA, 2009), 

nos quais foram constatados que a relação que os professores estabelecem com as 

TIC no plano pedagógico é o reflexo da relação estabelecida com o material didático 

em geral, ou seja, existe uma tendência para que os professores utilizem as 

tecnologias da mesma forma que utilizam, por exemplo, os livros didáticos em sala 

de aula. Os autores destacam tal tendência como incoerente, pois o pensamento 

linear, presente no livro didático, é incompatível com a utilização de uma tecnologia 

como o computador, que exige um pensamento não linear. FUCK e PORTANOVA 

(2009) pontuam, então, a necessidade de integrar as TIC aos procedimentos 

pedagógicos, e não apenas sua adição ao currículo. 

Observa-se, então, por meio do recorte apresentado acima, que existem 

justificativas colocadas pelo cenário educacional sobre a importância da formação 

continuada dos professores no que diz respeito ao uso da tecnologia. 

Além do interesse do autor pelo tema, acreditando que esta pesquisa poderá 

auxiliar no desenvolvimento de sua prática profissional, ao se elaborar o projeto de 
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trabalho, buscou-se sua inserção e importância em três patamares: institucional, 

social e teórico. 

Além dessa justificativa pautada na necessidade do cenário educacional, ao 

se elaborar o projeto de trabalho, buscou-se sua inserção e importância em outros 

dois patamares: 

• patamar institucional: a pesquisa está inserida no projeto de pesquisa 

Tecnologias e Meios de Expressão em Matemática (TecMEM) do Mestrado 

Profissional em Ensino de Matemática da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP), que é sede do Instituto GeoGebra de São Paulo. A 

escolha do tema deste trabalho enquadra-se em um dos objetivos do projeto, 

que é a formação de professores com o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC); 

• teórico: a escolha da Gênese Instrumental foi feita porque considerou-se um 

aporte teórico importante que atende aos objetivos. Segundo essa teoria, não 

é necessária apenas a inclusão de usuários em atividades que utilizam a 

tecnologia, caracterizada por Rabardel (1995) como um artefato que pode ser 

transformado em um instrumento, mas também considerar os processos 

pelos quais os usuários transformam o artefato em instrumento, que Rabardel 

denomina Gênese Instrumental. 

 

Transformar o software GeoGebra em um instrumento é importante, pois, 

nessa evolução, ocorrem a reorganização e modificação dos esquemas de utilização 

do professor, fatos que permitem a estruturação de sua ação, colaborando na 

formação dos conceitos matemáticos. A proposta é que o professor utilize o software 

GeoGebra não apenas como mais um recurso tecnológico, mas sim como um 

recurso tecnológico que colabora no desenvolvimento de conceitos matemáticos, 

uma vez que, por si só, o software não “faz Matemática”. Dessa forma, esta 

pesquisa busca alcançar uma colaboração para a inserção da tecnologia na prática 

docente, no que diz respeito à tecnologia no contexto da educação matemática. 

Torna-se, então, importante, um embasamento na teoria de Rabardel. O 

capítulo seguinte trará tal embasamento, apresentando a teoria da Gênese 

Instrumental e suas vertentes. 
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CAPÍTULO 2 – APORTE TEÓRICO 

 
 

A Gênese Instrumental de Rabardel (1995) foi escolhida como aporte para a 

pesquisa porque constitui modelos para atender seu objetivo principal, que é o 

desenvolvimento de uma oficina com o uso do GeoGebra para professores que 

lecionam Matemática no ensino básico, possibilitando que eles elaborem estratégias 

próprias de ensino e aprendizagem. Busca-se, então, que os professores aprimorem 

suas interpretações ou modos de pensar, produzindo sentido por meio das duas 

dimensões destacadas por Rabardel (1995): a instrumentação e a 

instrumentalização. 

Por meio das atividades propostas nas oficinas, espera-se que os professores 

utilizem o software GeoGebra como um instrumento capaz de auxiliar em suas 

práticas, colaborando na estruturação de suas ações e consolidando sua formação 

com relação aos conceitos matemáticos.  

 
 

2.1 A Gênese Instrumental 

 
A Abordagem Instrumental de Rabardel (1995) se apoia na teoria da 

ergonomia cognitiva, referente aos processos mentais (percepção, memória, 

raciocínio etc.) que afetam as interações entre seres humanos e outros elementos 

de um sistema, sendo a interação entre homem e computador um exemplo disso. 

Rabardel (1995) descreve as relações que existem entre o sujeito, a 

ferramenta (artefato) e os esquemas de utilização, cujas definições são: 

• sujeito: indivíduo ou grupo de indivíduos que desenvolve a ação ou é 

escolhido para o estudo; 

• artefato: dispositivo que pode ser material (lápis, computador etc.) ou 

simbólico (uma figura, um gráfico etc.); 

• esquemas de utilização: Rabardel (1995) utiliza este termo que, de acordo 

com Vergnaud (1996), “é uma organização invariante de comportamentos 

para classes de situações”. É necessário procurar nos esquemas os 

elementos cognitivos que permitem que a ação do sujeito seja operatória. 
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A Abordagem Instrumental estuda os aspectos próprios que existem no 

artefato e no instrumento e processos que envolvem a transformação progressiva do 

artefato em instrumento, denominada de Gênese Instrumental. Para Verillon e 

Rabardel (apud Salazar, 2009), esse processo busca a integração entre as 

características dos artefatos (potencialidades e limitações) e as atividades do sujeito 

– seus conhecimentos e métodos de trabalho. 

O foco de interesse de Rabardel (1995) é a transformação do uso do artefato 

em uma ferramenta, propondo, então, o modelo de situações de utilização de um 

instrumento, composto por: 

• sujeito: usuário, operador, trabalhador etc. É ele que dirige a ação psíquica 

sobre o objeto; 

• instrumento: ferramenta, máquina, produto etc. É o mediador entre o sujeito 

e o objeto; 

• objeto: material, real, objeto da atividade, objeto de trabalho ou outros 

sujeitos. É sobre ele que a ação é dirigida.  

 

Com base nisso, Rabardel (1995) propõe o modelo SAI (Situações de 

Atividades Instrumentais), apresentando as relações entre o sujeito e o objeto 

mediadas pelo instrumento. Para Rabardel (1995), o modelo SAI (Figura 1) 

evidencia as várias interações que intervêm nas atividades instrumentais: sujeito-

objeto [S-O], sujeito-instrumento [S-i], instrumento-objeto [i-O] e sujeito-objeto 

mediada pelo instrumento [S(i)-O], que se desenvolvem em um ambiente formado 

pelo conjunto de condições que o sujeito deve levar em conta para realizar sua 

atividade. 
 

Figura 1: Modelo de Situações de Atividades Instrumentais 

Fonte: Rabardel (1995, p. 65). 
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O modelo SAI pode ser uma ferramenta para examinar, detalhadamente, o 

uso de instrumentos em uma tarefa. 

O instrumento como mediador possui a orientação de Objeto-sujeito (é o meio 

que permite o conhecimento do objeto) e de Sujeito-objeto (é o meio da ação 

transformadora dirigida sobre o objeto).  

Para Rabardel (1995), o instrumento é uma entidade mista com dois 

componentes: o artefato, produzido para o sujeito; e os esquemas de utilização 

associados, que são resultados de uma construção do próprio sujeito ou de uma 

apropriação de esquemas de utilização já existentes. 

O instrumento como artefato é constituído no(s) uso(s) que o sujeito faz dele. 

Dessa forma, os usos do artefato dependem também das necessidades e objetivos 

do usuário. 

Rabardel (1995) justifica que os esquemas são formados pelo componente 

psicológico do instrumento que organiza a atividade (novos esquemas, esquemas 

pessoais ou sociais preexistentes), assim, os esquemas medeiam o sujeito e sua 

atividade. Rabardel (1995) denomina os esquemas relacionados ao uso do artefato 

como esquemas de utilização (E.U.), tendo relação com duas dimensões da 

atividade: atividades relacionadas às tarefas secundárias (são as tarefas relativas à 

gestão das características e propriedades particulares do artefato – funcionamento e 

manipulação), nas quais os esquemas são definidos como esquemas de uso 

(E.Us.); atividades primárias (orientadas ao objeto da atividade, nas quais o artefato 

é um meio de concretização e de realização), em que os esquemas são definidos 

como esquemas de ação instrumental (E.A.I.). Um mesmo esquema pode ter um 

estatuto de E.Us. ou de E.A.I. 

Rabardel (1995) destaca que, com base nesses esquemas, surgem os 

esquemas de atividade coletiva instrumental (E.A.C.I.), pois os sujeitos inseridos em 

uma atividade coletiva valem-se de esquemas de utilização que apresentam a 

coordenação de ações individuais e a integração de seus resultados para atender 

aos objetivos comuns. Portanto, o coletivo trabalha com um instrumento ou com uma 

mesma classe de instrumentos, fazendo com que os esquemas de utilização 

possuam uma dimensão privada e outra social. 
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Os diferentes tipos de esquemas são mutuamente dependentes. O 

instrumento é, então, uma entidade dinâmica que evolui segundo as situações nas 

quais a ação do sujeito engaja-se.  

A composição e a origem de um instrumento, segundo o autor, dependem de 

seus invariantes: esquemas e artefatos são instrumentalizados (utilizados) pelo 

sujeito; mas os esquemas pertencem ao sujeito e são generalizados ou acomodados 

por ele ao artefato e, às vezes, esquemas novos devem ser construídos. Os 

processos descritos distinguem-se em termos de instrumentação e 

instrumentalização, o que é denominado, pelo autor, de Gênese Instrumental. 

Conforme Rabardel (1995), a Gênese Instrumental tem duas dimensões: 

• a instrumentação (orientada para o sujeito): tem relação com o surgimento e 

evolução de esquemas de utilização e da ação instrumental. Zuchi (2008) 

caracteriza a instrumentação como um processo pelo qual as especificidades 

e as potencialidades de um artefato vão condicionar as ações de um sujeito 

para resolver um dado problema; 

• a instrumentalização (orientada para o artefato): tem relação com o 

enriquecimento das propriedades do artefato. Zuchi (2008) caracteriza a 

instrumentalização como um processo pelo qual o sujeito modifica, adapta ou 

produz novas propriedades, personalizando o artefato de acordo com suas 

necessidades, como, por exemplo, quando o indivíduo personaliza o 

computador de acordo com suas necessidades: acessibilidade dos 

programas, barra de ferramentas, formato de telas, dentre outras. 

 

É importante observar que as duas dimensões do processo de Gênese 

Instrumental referem-se ao sujeito e ao objeto, mas com orientações diferentes. 

Assim, ambas contribuem para a evolução do instrumento, para a reorganização e 

modificação dos esquemas de utilização do sujeito, permitindo a estruturação de sua 

ação e a participação da formação dos conceitos matemáticos. 

No modelo SAI (Figura 1), a instrumentação é a relação entre sujeito e 

instrumento (S-i); e a instrumentalização é a relação entre sujeito e objeto, mediada 

pelo instrumento (S(i)-O), assim como a relação entre instrumento e objeto (i-O). 
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Rabardel e Waern (2003) destacam que não é necessária apenas a inclusão 

de usuários em atividades que utilizam um artefato (computador), mas também 

considerar os processos pelos quais os usuários transformam o artefato em 

instrumento. 

Dessa forma, espera-se que a Gênese Instrumental dê o suporte necessário 

para a elaboração de uma oficina para professores de Matemática que alcance os 

objetivos citados no capítulo 1. 

Na sequência será apresentado um estudo de revisão bibliográfica, tanto de 

um trabalho que fez uso da Gênese Instrumental de Rabardel, como de trabalhos 

que trataram do uso da tecnologia e a formação de professores e do uso específico 

do GeoGebra.  

 

2.2 Revisão Bibliográfica 

 

Uma vez que a pesquisa trabalha com o uso do software GeoGebra na 

formação de professores de Matemática, este capítulo apresenta uma revisão sobre 

esse tema, incluindo alguns trabalhos que trataram do uso das tecnologias e da 

participação de professores, além de abordar o uso específico do software 

GeoGebra. Para apresentar os trabalhos que fizeram uso do GeoGebra, o leitor terá 

uma breve apresentação do software, suas potencialidades e cuidados que devem 

ser tomados pelos usuários.  Além disso, apresenta-se um trabalho que fez uso do 

aporte teórico de Rabardel (1995) especificamente com o uso de um software de 

geometria dinâmica. 

 
 
2.2.1 Exemplo do uso da gênese instrumental como aporte teórico em 

um trabalho que fez uso da geometria dinâmica 

  
Em sua tese de doutorado, Salazar (2009) fez uso da gênese instrumental de 

Rabardel como aporte teórico, buscando responder a duas questões de pesquisa: 

• de que maneira os estudantes apropriam-se das ferramentas e/ou recursos 

do Cabri 3D na aprendizagem de transformações geométricas no espaço? 
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• como a integração do Cabri 3D interfere no processo de aprendizagem 

dessas transformações? 

Para tanto, a autora estruturou o trabalho da seguinte forma: 

 

• elaborou atividades introdutórias ao Cabri 3D, com o objetivo de os alunos 

conhecerem algumas ferramentas e recursos do software; 

• desenvolveu atividades que pudessem mobilizar noções de transformações 

geométricas no espaço; 

• observou, no decorrer das atividades, como os alunos interagiram com o 

software, além de identificar, nas ações dos estudantes, como ocorriam as 

transformações geométricas no espaço; 

• analisou os resultados obtidos para verificar como o ambiente de Geometria 

Dinâmica pode facilitar a visualização de uma figura tridimensional. 

Salazar (2009) fez uso da teoria de Rabardel por acreditar que ela dá base a 

uma melhor análise das ações dos estudantes quando resolvem um problema 

inserido numa relação homem-computador, ou seja, se o aluno, ao interagir com o 

software durante a resolução de um problema matemático, consegue fazer a 

passagem de um status inicial de ferramenta que o software possui para um status 

de instrumento. 

Participaram da pesquisa onze alunos da 2a série do Ensino Médio. Ao 

término da sua pesquisa, Salazar (2009) observou outras possibilidades que os 

instrumentos podem oferecer aos sujeitos e as diferentes maneiras de organizar 

suas ações. A autora constatou a ocorrência da Gênese Instrumental, uma vez que 

os alunos deixaram evidentes os esquemas de utilização preestabelecidos ou o 

desenvolvimento de novos esquemas durante a realização das atividades. De 

acordo com a autora, o uso do Cabri 3D facilitou a apreensão perceptiva das figuras 

e permitiu dinamizá-las, propiciando o registro formal dinâmico, além de facilitar a 

visualização. 
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2.2.2 Trabalhos com o uso das tecnologias e a participação de 

professores 

 

Assis (2005) apresentou como objetivo de seu trabalho o estudo das 

potenciais contribuições que poderão emergir da integração entre uso dos objetos 

de aprendizagem de Matemática e as expectativas e práticas de ensino dos 

docentes entrevistados. Três professores de Matemática participaram das 

entrevistas, sendo utilizados dois módulos educacionais selecionados do projeto 

Rede Interativa Virtual de Educação – Brasil (RIVED-Brasil), sendo que Assis (2005) 

utilizou alguns aspectos da Teoria da Atividade segundo a perspectiva de 

Engestrom. 

O projeto RIVED-Brasil é, segundo Assis (2005), executado e dirigido por uma 

equipe responsável por estudar e desenvolver o processo de produção e os padrões 

de qualidade dos módulos educacionais digitais, buscando a capacitação de cerca 

de 14 mil professores de escolas públicas. A previsão do projeto no ano da 

elaboração do trabalho de Assis (2005) era da provável existência de ao menos um 

computador para cada dois alunos nas escolas participantes do projeto. 

Como resultado de sua pesquisa, Assis (2005) constatou nas falas dos três 

professores que os objetos de aprendizagem apresentados podem ser considerados 

um recurso auxiliador, desde que utilizados em atividades alinhadas ao 

planejamento de cada docente. A autora alerta que a tecnologia não deve ser vista 

como um mito e muito menos como solução para todas as dúvidas dos alunos, 

sendo que cabe ao educador de Matemática questionar seu uso a fim de buscar 

recursos tecnológicos que atendam suas expectativas e objetivos de ensino, não os 

aceitando simplesmente como válidos. De acordo com Assis (2005): 

 
Vincular o uso da tecnologia ou recursos digitais, tais como os objetos de 
aprendizagem, com uma única garantia de sucesso no ensino da 
Matemática é uma visão equivocada do professor (ASSIS, 2005, p. 118). 

 
Santos (2007) teve como objetivo de sua pesquisa apresentar uma proposta 

de capacitação em geometria para professores de Matemática na qual eles 

pudessem tomar contato com resultados de pesquisas sobre o ensino de geometria, 

refletir sobre suas práticas em sala de aula e trocar experiências, fazendo uso de 

uma plataforma de educação a distância denominada Moodle. 
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Para alcançar seus objetivos, Santos (2007) implementou um curso, 

denominado Tópicos de Geometria, que foi composto de cinco encontros virtuais e 

dois presenciais, em que abordou conteúdos de geometria por meio da leitura de 

fragmentos dos trabalhos de autores como Marc Rogalski, Aline Robert, Raymond 

Duval, Régine Douady e Bernard Parsysz. 

Participaram dos encontros 20 professores da rede pública estadual de 

ensino, dos quais o autor selecionou cinco que foram monitorados e acompanhados 

durante os encontros. Como conclusão, Santos (2007) pontuou que o acesso dos 

professores aos computadores e à Internet, a parceria entre pesquisadores e 

instituições de ensino, intercalar os encontros a distância com presenciais e a 

escolha de trabalhar com temas de pesquisas e não com conteúdos específicos 

foram fundamentais para o desenvolvimento de sua pesquisa, tornando esse modelo 

uma proposta de capacitação. 

Melo (2008) buscou em seu trabalho entender como acontece a utilização ou 

não da calculadora em sala de aula. Para tanto, o autor buscou, por meio de 

entrevistas com professores do Ensino Fundamental e Médio das redes pública e 

particular de ensino e pesquisadores da área de Educação Matemática que se 

dedicam ao tema “calculadoras”, construir as ideias das concepções sobre a 

utilização dessa tecnologia nas aulas de Matemática. 

Por meio dos resultados das entrevistas, Melo (2008) destacou quatro eixos 

de análise relativos ao uso ou não da calculadora nas aulas de Matemática: 

motivações para o uso, formas de utilização, formação do professor e desafios no 

uso da calculadora. Da análise, o autor inferiu que a calculadora tem sido usada 

como motivação para a realização de tarefas exploratórias e de investigação, a 

correção de erros, a verificação de resultados, a autoavaliação e como recurso na 

resolução de situações desafiadoras. Além disso, Melo (2008) constatou que são 

necessários uma melhor formação de professores e um maior investimento para o 

uso das tecnologias na escola, que, de acordo com o autor, depende do interesse 

das políticas públicas em alterar as condições das escolas. 

O uso da tecnologia em sala de aula e uma análise crítica de seus resultados 

são ressaltados por Melo (2008): 
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Percebe-se que o homem, por meio dos recursos resultantes da tecnologia 
que cria, compreende melhor o mundo. Por isso a importância, para os 
alunos, não só de utilizar esses recursos da melhor maneira possível, como 
também de conhecer suas limitações e facilidades (MELO, 2008, p. 24). 

 
Costa (2008) teve como objetivo de seu trabalho propor uma oficina para a 

prática docente de professores que atuam no Ensino Fundamental, de forma que 

investigassem as propriedades dos quadriláteros com o auxílio da geometria 

dinâmica proporcionada pelo software Cabri Géomètre. O autor buscou saber em 

que medida a geometria dinâmica pode favorecer a criação de um ambiente de 

aprendizagem no estudo dos quadriláteros notáveis. 

Para tanto, o autor desenvolveu atividades a serem realizadas com o software 

Cabri Géomètre, de tal forma que contribuíssem para uma revisitação ou até mesmo 

para a aquisição de conhecimentos novos, por meio da exploração das figuras 

construídas, pelo levantamento de conjecturas e pela interação com o grupo. Costa 

(2008) utilizou os níveis de compreensão de Van Hiele para analisar as atividades, 

chegando à conclusão de que a geometria dinâmica favoreceu a criação de um 

ambiente de aprendizagem e que as oficinas realizadas permitiram a troca de 

experiências entre os participantes e a interação entre todos, o que, de acordo com 

o autor, são elementos essenciais a um experimento de ensino. 

Em seu trabalho, Fernandes (2008) aborda questões referentes ao papel que 

o professor desempenha ao incorporar as TIC em suas aulas, assim como as 

dificuldades e possibilidades que se originam dessas tecnologias. O objetivo mais 

específico da autora foi investigar quais contribuições podem acontecer na prática 

pedagógica dos professores que constroem e aplicam WebQuests, ou mesmo que 

analisam e selecionam WebQuests já disponíveis na Internet para aplicá-las com os 

alunos. De acordo com Fernandes (2008), a WebQuest é uma atividade investigativa 

em que toda ou alguma informação com que os alunos interagem provém da 

Internet. 

Por meio dos seus estudos, Fernandes (2008) pontua que, ao utilizar os 

recursos tecnológicos em sala de aula, o professor assume o papel de mediador, 

orientador e facilitador da aprendizagem do aluno. A autora também concluiu que a 



24  

atividade WebQuest favoreceu a construção do conhecimento dos alunos sobre os 

sólidos arquimedianos e possibilitou que acontecesse a mediação pedagógica. 

Bagé (2008) teve como objetivo de seu trabalho verificar quais as possíveis 

contribuições que um curso de formação continuada com a utilização da tecnologia 

traz para a prática do professor no ensino de Geometria nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental I. Inicialmente, a autora elaborou uma proposta de oficina com 

atividades que foram aplicadas a trinta professores que lecionavam na 4ª série do 

Ensino Fundamental, tendo como base os pressupostos teóricos do 

desenvolvimento do pensamento geométrico do modelo Van Hiele, utilizando dois 

softwares, Building Perspective e Cabri Géomètre. Em um segundo momento, os 

professores aplicaram as atividades aos seus alunos. 

Visando um aprimoramento da proposta da oficina para futuros professores 

participantes, Bagé (2008) utilizou como metodologia de pesquisa o Design 

Experiments. Após a análise dos resultados, a autora concluiu que a proposta de 

oficina permitiu que os professores percebessem a importância do ensino da 

Geometria nas séries inicias e as possibilidades da tecnologia no desenvolvimento 

de conceitos geométricos. A autora apresenta, no final de seu trabalho, uma nova 

proposta de oficina, aprimorada com base nas análises realizadas e nas sugestões 

dos professores participantes. 

Souza (2008) investigou em que condições os cursos de formação inicial 

contemplam atividades tanto do domínio técnico das tecnologias, ou softwares e 

suas potencialidades, quanto o modo como essas ferramentas podem ser usadas 

em sala de aula, ou seja, são questões pertinentes de pesquisa. O objetivo da 

autora era investigar como o oferecimento de recursos tecnológicos, as 

oportunidades de inclusão digital e a preparação dos futuros professores de 

Matemática para o uso das TIC acontecem em instituições de ensino superior que 

possuem cursos de licenciatura em Matemática. Para isso, a autora realizou 

entrevistas com dois professores que utilizam as tecnologias em suas aulas e dois 

coordenadores de cursos de instituições privadas. Para ampliar suas ferramentas de 

pesquisa, Souza (2008) realizou análise documental dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Licenciatura em Matemática e das ementas das disciplinas das duas 

instituições que fazem referências às novas tecnologias. 
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Os resultados de Souza (2008) mostram que as duas instituições oferecem 

recursos materiais e tecnológicos. A primeira instituição investigada oferece 

disciplinas da área de Informática e Computação com o objetivo de instruir o aluno 

sobre o funcionamento dos componentes e as aplicações das ferramentas básicas 

da computação, além de disciplinas de Informática na Educação, com o intuito de 

propiciar experiências práticas de um plano de aula que utilize o computador como 

recurso tecnológico. A segunda instituição oferece disciplinas de formação 

matemática que usam as TIC como recurso pedagógico para a construção dos 

conhecimentos geométricos e gráficos. 

Ao final de seu trabalho, Souza (2008) questiona se é suficiente o 

oferecimento de recursos tecnológicos e disciplinas que contemplem as TIC para 

que os licenciandos utilizem as tecnologias pedagogicamente. 

Santos (2009) teve como objetivo de sua pesquisa descrever e analisar o 

desenvolvimento profissional de três professores de Matemática a partir do momento 

em que optaram por incluir a tecnologia informática em sua prática docente. Seu 

trabalho baseia-se no reconhecimento da importância da incorporação das TIC, em 

especial o computador, na educação escolar como ferramenta educacional. Para 

tanto, a autora criou oficinas denominadas “oficinas de informática”, que teve 12 

encontros em um período de 7 meses, com características e objetivos específicos 

para cada um, com o intuito de incluir os participantes digitalmente. 

Santos (2009) conclui que, com a realização da pesquisa, foi possível realizar 

a descoberta de aspectos que nunca seriam vistos com a utilização apenas de lápis 

e papel, sem o uso da tecnologia como ferramenta educacional, destacando que a 

inserção da tecnologia determinou uma grande transformação na prática 

pedagógica. 

Meconi (2010) realizou uma experiência investigativa relacionada à formação 

continuada de professores de Matemática do Ensino Médio, mais precisamente no 

uso de tecnologias como mediadoras em suas aulas. Por meio de uma oficina, um 

grupo de professores da rede pública do Estado de São Paulo foi acompanhado na 

realização de atividades dinâmicas com o uso do software Winmat, assim como na 
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execução de tarefas com mídias, denominadas pelo autor como tradicionais, todas 

relacionadas ao tema “matrizes e determinantes”. 

Por meio das análises qualitativas dos dados, Meconi (2010) constatou 

diversas dificuldades por parte dos professores, tanto conceituais como técnicas, 

que foram minimizadas à medida que se alcançava uma articulação entre o 

desenvolvimento do domínio tecnológico e a recuperação dos conceitos 

matemáticos envolvidos. O autor também pondera que as estratégias pedagógicas 

que incluam tecnologias nas aulas de Matemática são de suma importância, não 

bastando apenas a mera inserção de softwares e/ou artefatos para o uso dos 

alunos. 

Silva (2011) propõe, em seu trabalho, atividades complementares ao material 

fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) que 

tenham uma abordagem dos aspectos menos discutidos pelo currículo sobre as 

secções cônicas. Suas atividades foram elaboradas para serem realizadas com o 

uso do software GeoGebra e aplicadas a professores da rede estadual de São 

Paulo. Seus objetivos eram verificar quais aspectos seriam levados em conta pelos 

professores diante do desafio de criar atividades complementares à proposta 

pedagógica do caderno do professor e quais atividades poderiam ser recomendadas 

para o trabalho do professor com base no currículo atual do Estado de São Paulo. 

Ao término de seu trabalho, Silva (2011) concluiu que o professor está 

disposto e compreende a importância de complementar as atividades existentes nos 

materiais fornecidos pela SEE-SP, mesmo que os participantes tenham relatado 

unanimemente que o acesso à sala de informática é quase impossível em algumas 

escolas. O autor ainda afirma que os registros das manifestações dos professores 

mostram a importância da formação continuada. 

Nota-se, de forma geral, que a mera inclusão da tecnologia em sala de aula 

não é um fator positivo, sendo necessária a preparação do professor e a inserção da 

tecnologia no seu planejamento de forma coerente. Verifica-se, então, que a 

proposta deste trabalho converge com essa expectativa. 
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2.3 O software GeoGebra 

 
O software GeoGebra foi desenvolvido por Markus Hohenwarter, atualmente 

diretor do projeto GeoGebra da Universidade Johannes Kepler, localizada em Linz, 

Áustria, entre os anos de 2001 e 2002, como parte do seu trabalho de mestrado em 

Educação Matemática e Ciências da Computação na University of Salzburg, também 

na Áustria. O desenvolvimento do software permaneceu como parte do seu projeto 

de doutorado em Educação Matemática. De acordo com Hohenwarter e Preiner 

(2012), o software GeoGebra foi vencedor de vários prêmios internacionais, 

recebendo tradução para mais de 25 línguas distintas, incluindo a língua portuguesa. 

Os softwares que trabalham apenas com construções geométricas como 

pontos, linhas e todas as secções cônicas são classificados por Hohenwarter e 

Preiner (2012) como Softwares de Geometria Dinâmica (Dynamic Geometry 

Software – DGS). Os autores pontuam que o GeoGebra, além do trabalho com 

geometria, possui características típicas de um Sistema de Álgebra Computacional 

(Computer Algebra System – CAS), tais como plotagem, obtenção de raízes, 

derivadas e integrais. Pelo fato de o GeoGebra servir para o trabalho de geometria, 

álgebra e cálculo, os autores o classificam como um Software de Matemática 

Dinâmica (Dynamic Mathematics Software – DMS), servindo para o ensino e a 

aprendizagem de Matemática para qualquer nível escolar. 

Hohenwarter e Preiner (2012) afirmam que a ideia básica do GeoGebra é 

prover ao menos duas representações de cada objeto matemático nas suas janelas 

de álgebra e de visualização, apresentadas na Figura 2.  
 

Figura 2: janelas de álgebra e de visualização do software GeoGebra. 
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Se a pessoa que estiver utilizando o GeoGebra modificar um objeto em uma 

dessas janelas, sua representação é automaticamente atualizada na outra janela.  

Essa característica do software GeoGebra de trabalhar ao mesmo tempo com 

várias formas de registros de representação de um mesmo objeto matemático 

converge com a proposta de Duval (1999), para o qual não existe uma verdadeira 

compreensão em Matemática se os alunos não incorporam em sua arquitetura 

cognitiva os vários registros de representações dos objetos matemáticos. 

Outra grande vantagem do uso do software GeoGebra é o fato de ser gratuito. 

Basta o usuário possuir um computador com a linguagem de programação Java 

atualizada. 

Apesar dessa diversidade de representações que o GeoGebra apresenta, seu 

uso deve ser cauteloso. Em seu trabalho, Abar e Araújo (2012) exploraram a 

construção do gráfico boxplot no GeoGebra e observaram o fato de o GeoGebra não 

especificar os outlies dos dados. Os outlies são valores discrepantes que podem ter 

origem em observações, leituras incorretas, ou podem ser valores reais. No caso de 

valores reais, os autores exemplificam a desigualdade social do Brasil, na qual 

existe uma grande concentração de recurso e população em algumas capitais. A 

Figura 3 é um exemplo de um gráfico que possui outlies e foi apresentado por Abar e 

Araújo (2012) em seu trabalho: 
 

Figura 3: exemplo de um gráfico com valores discrepantes (ABAR e ARAÚJO, 2012). 

 

 

A não especificação dos outlies é destacada por Abar e Araújo (2012) como 

um fato que compromete o uso do GeoGebra na Estatística Descritiva e na análise 
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exploratória e comparação de dados. Abar e Araújo (2012) consideraram importante, 

na conclusão de seu trabalho, que, nas próximas versões do GeoGebra, sejam 

incluídas algumas modificações na opção da ferramenta para construção do gráfico 

bloxplot que permitam a identificação dos outlies. 

 

Figura 4: exemplo de um triângulo construído com o GeoGebra. 

 

Além do caso específico dos outlies, outros cuidados devem ser tomados ao 

se utilizar o GeoGebra, como, por exemplo, nas aproximações das medidas. Na 

Figura 4, temos o exemplo de um triângulo construído com o GeoGebra. Note que a 

soma dos ângulos internos desse triângulo não resulta em exatos 180°, mas sim em 

180,1°, em decorrência das aproximações utilizadas pelo GeoGebra. 

 
 
2.3.1 O uso do software GeoGebra em outros trabalhos 

  
Reis (2011) realizou uma investigação com alunos da 1ª série do Ensino 

Médio de uma escola pública de São José dos Campos com o objetivo de constatar 

as dificuldades apresentadas nos conceitos de função afim pelos alunos por meio da 

elaboração e aplicação de uma sequência diagnóstica de atividades seguida de 

outra, com base nos erros cometidos e intermediada pelo software GeoGebra. A 

questão de pesquisa que Reis (2011) buscou responder foi “como o uso 

reconstrutivo do erro pode auxiliar na elaboração de uma sequência de ensino sobre 

função afim entre estudantes do Ensino Médio a partir de uma estratégia pedagógica 

com uso do software GeoGebra?”. 

A investigação do autor utilizou teoria dos registros de representação 

semiótica de Raymond Duval como suporte teórico na tentativa de compreender 

melhor o funcionamento cognitivo em relação às dificuldades dos alunos. Para a 
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coleta e análise de dados, Reis (2011) fez uso dos procedimentos metodológicos da 

Engenharia Didática de Michele Artigue. 

A sequência diagnóstica foi embasada em documentos oficiais que tratam dos 

processos de ensino e aprendizagem e na Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo. Os resultados obtidos após essa sequência diagnóstica foram utilizados pelo 

autor na montagem da sequência de atividades que utilizaram o software GeoGebra. 

 No final de seu trabalho, Reis (2011) considera que os erros cometidos pelos 

alunos que participaram de sua pesquisa não são locais, sendo que a aplicação da 

sequência didática com o uso do software GeoGebra colaborou na correção dos 

erros, promovendo possíveis avanços na aprendizagem da função afim. O autor 

também propõe que a abordagem dos conteúdos nos Cadernos da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo pode sofrer modificações, considerando a 

diversidade de representações semióticas, com a coordenação de ao menos dois 

registros. 

Santos (2011) realizou um trabalho cujo objetivo foi elaborar, aplicar e 

analisar uma sequência didática que envolveu o tema função logarítmica utilizando o 

software GeoGebra como uma estratégia pedagógica. A autora utilizou como aporte 

teórico a teoria dos registros de representação semiótica de Duval e os processos 

do pensamento matemático avançado de Dreyfus. 

As atividades que fizeram a composição da sequência foram retiradas do 

Caderno do Professor de Matemática da 1ª série do Ensino Médio (Volume 3, 2009), 

sendo que a autora realizou adaptações consideradas necessárias. Alunos da 3ª 

série do Ensino Médio de uma escola da rede estadual de São Paulo do município 

de Itaquaquecetuba foram os sujeitos da pesquisa. 

Como referencial metodológico, Santos (2011) utilizou os pressupostos da 

Engenharia Didática de Michele Artigue. Foram realizados oito encontros 

presenciais, nos quais a autora pôde constatar, por meio das produções dos alunos 

e das transcrições dos diálogos gravados em áudio durante a aplicação das 

atividades, que houve dificuldade em fazer a conversão do registro gráfico como 

registro de partida para os seguintes registros: o algébrico e aquele na língua natural 

de chegada. Além disso, a autora destaca que, conforme relato dos participantes, o 
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uso do software GeoGebra contribuiu para a visualização e para a compreensão do 

comportamento gráfico das funções estudadas. 

Os processos do pensamento matemático avançado envolvidos nas 

estratégias de resoluções dos estudantes foram, como descreve Santos (2011): a 

descoberta por meio de investigação, a mudança de representação de um mesmo 

conceito, a generalização e a abstração. 

 Ao final de todas as análises, Santos (2011) concluiu que a aplicação da 

sequência didática proposta com o uso do software GeoGebra mostrou-se uma 

estratégia eficiente para atingir os objetivos propostos. Além disso, a autora pontua a 

necessidade de o professor escolher problemas que contemplem situações que 

possibilitem aos alunos a oportunidade de investigar, elaborar e testar hipóteses, 

conjecturar e assim tornar possível a generalização e a abstração de um conceito 

matemático, ressaltando a importância da formação continuada desse profissional. 

Conceição (2011) realizou uma pesquisa qualitativa com alunos da 2ª série do 

Ensino Médio de um colégio particular da cidade de São Paulo. As questões que 

nortearam o trabalho do autor foram: em que medida o ensino de inequações por 

meio de uma abordagem funcional gráfica que envolva o tratamento e a conversão 

de registros de representação semiótica pode, ou não, favorecer o entendimento por 

parte dos alunos do assunto em questão? Quais as dificuldades encontradas? Quais 

os avanços percebidos em relação à coordenação desses registros? 

Para responder a tais questões, o autor aplicou e analisou um instrumento 

diagnóstico composto de cinco atividades inspiradas na sua experiência docente, 

nas análises dos livros didáticos utilizados pelos alunos e por pesquisas realizadas 

na área. Para elaborar as questões e analisar os resultados, Conceição (2011) 

utilizou como referencial teórico a teoria dos registros de representação semiótica de 

Duval. As questões foram formuladas de forma que suas resoluções possibilitassem 

a coordenação de mais de um registro de representação semiótica, contemplando 

tópicos de inequações polinomiais do 1º grau, sistemas de inequações do 1º grau, 

inequações irracionais, funções cujas expressões algébricas são representadas por 

radicais e inequações quociente. 
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Para resolver as atividades, os alunos participaram de duas sessões, sendo a 

primeira com o auxílio do software GeoGebra e a segunda sem o uso do software. 

Os resultados observados pelo autor mostraram um avanço nos conhecimentos 

matemáticos dos alunos da primeira para a segunda sessão, fato que o autor 

registra como uma melhoria na relação da resolução gráfica, realizada com o 

GeoGebra, com a resolução algébrica. Porém, uma dificuldade pontuada por 

Conceição (2011) é o registro na língua natural dos procedimentos por eles 

adotados na resolução dos problemas. 

Em sua tese de doutorado, Nunes (2011) realizou uma pesquisa que trata da 

prática da argumentação como método de ensino, tendo como foco os conceitos de 

área e de perímetro de figuras planas. O autor destaca que vários estudos, tanto em 

nível nacional como internacional, já abordam o tema, mas, apesar disso, não 

propõem caminhos que demonstrem a funcionalidade da prática da argumentação 

como método.  

Dessa forma, Nunes (2011) busca responder à seguinte questão: em que 

medida a prática da argumentação pode se apresentar como método que favoreça a 

compreensão de conceitos em matemática, tomando como referência o caso da 

área e perímetro de figuras planas? Para tanto, o autor faz a proposta de uma 

sequência didática modelada e analisada com base nas fases que compõem o 

processo argumentativo de Toulmin. Além de Toulmin, outros dois pressupostos 

teóricos foram utilizados pelo autor: a classificação de argumentos de Pedemonte e 

Cabassut e a ideia de convergência argumentativa de Perelman e Olbrechts-Tyteca. 

Como metodologia de seu estudo, Nunes (2011) fez uso dos pressupostos da 

engenharia didática. Os sujeitos da pesquisa foram alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental, sendo utilizadas duas instituições, classificadas pelo autor como 

argumentativas: a sala de aula e o laboratório de informática, no qual foi utilizado o 

software GeoGebra. 

Como resultado das análises das atividades, o autor concluiu que a prática da 

argumentação favoreceu a compreensão dos conceitos de área e perímetro de 

figuras planas. O uso do software GeoGebra foi considerado um elemento positivo 

pelo autor, que o caracterizou como fator motivador para engajar os alunos na 
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prática da argumentação referente às propriedades e relações que envolvem os 

conceitos em jogo. Por meio das manipulações realizadas nas figuras com o uso do 

GeoGebra, foi possível que os alunos comunicassem suas ideias, descobrindo 

propriedades. 

Tais pesquisas, que apontam sucesso no uso do software GeoGebra em 

atividades que envolvem o estudo de funções afim, inequações de 1º grau e 

geometria básica, mostram que tais temas podem ser desenvolvidos na oficina 

proposta neste trabalho, de tal forma que os professores tenham a oportunidade de 

apresentar sucesso com suas turmas de alunos.  

Uma vez realizada a revisão bibliográfica, o próximo capítulo apresenta a 

metodologia de pesquisa escolhida neste trabalho e os procedimentos 

metodológicos utilizados. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

Este trabalho apresenta uma pesquisa qualitativa, sendo que a metodologia 

utilizada neste trabalho é denominada Design Experiments ou Design Research, 

que, de acordo com Collins et al. (2004), foi introduzida em 1992 por Ann Brown e 

Allan Collins. Experimentos utilizando essa metodologia foram desenvolvidos com o 

objetivo de realizar avaliação formativa para testar e refinar projetos educacionais 

baseados em princípios derivados de pesquisas anteriores. 

Visando a minimização de obstáculos, o Design Experiments permite um 

progressivo aprimoramento da investigação, pois se aplica uma primeira versão de 

um projeto para posterior análise, resultando numa revisão baseada nas 

experiências colhidas e avaliadas. Coletar e avaliar o que os professores 

participantes das oficinas produzem, na tentativa de compreender suas realidades 

matemáticas, é um aspecto essencial do Design Experiments, pois essa 

metodologia, de acordo com Steffe e Thompsom (2000), é usada como um caminho 

para entender o raciocínio e a aprendizagem Matemática. 

Collins et al. (2004) justificam o uso do Design Experiments porque ele pode 

ser contextualizado em situações educativas, com um foco na generalização de 

suas configurações para orientar o processo e sucesso do experimento. De acordo 

com os autores, o Design Experiments preenche um vazio na matriz de métodos 

experimentais que é necessário para melhorar as práticas educacionais. 

Com base nesses pressupostos, escolheu-se o Design Experiments como 

metodologia para este trabalho, pois foi entendido como um caminho que supre as 

necessidades para a construção de uma oficina de GeoGebra, como produto final, 

para professores de Matemática do ensino básico. 

 
 

3.1 Princípios norteadores do Design Experiments 

 
Dois princípios norteiam o Design Experiments, de acordo com Doerr e Wood 

(2006). Um deles é o desenvolvimento de um processo, que, no caso desta 

pesquisa, é a construção de uma oficina de GeoGebra para professores de 

Matemática do ensino básico. 
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O outro princípio destacado por Doerr e Wood (2006) são os vários ciclos de 

análise necessários, com a finalidade de aprimorar o produto. Isso implica que a 

coleta e a interpretação dos dados não ocorrem ao término das atividades 

(experimentos). 

 
 
3.2 Variáveis do Design Experiments 

 
No Design Experiments, conforme Collins et al. (2004), três tipos de variáveis 

dependentes devem ser avaliadas: 

• variáveis de clima, que compreendem: cooperação entre os aprendizes, 

compromisso, grau de esforço apresentado por eles etc. Esta variável pode 

ser avaliada por meio de técnicas de observação, como intervenção na 

prática ou gravações em vídeo e notas de campo; 

• variáveis de aprendizagem, que incluem: conhecimentos, conteúdo, 

habilidades e disposições. Tais variáveis podem ser avaliadas, por exemplo, 

por meio de entrevistas orais, pré-testes, pós-testes e perguntas e respostas 

curtas; 

• variáveis sistêmicas, compostas por: alteração, expansão, sustentabilidade, 

alteração, facilidade de adoção e custos. A avaliação destas variáveis pode 

ser realizada por meio de entrevistas estruturadas e pesquisas e/ou por meio 

de relatos que mostrem as vantagens e dificuldades encontradas pelos 

professores ao realizar o experimento. 

Outras variáveis, denominadas por Collins et al. (2004) de contextuais, podem 

influenciar o sucesso do experimento na prática. Algumas dessas variáveis são: o 

ambiente (a inovação só é determinada se experimentada em ambientes distintos), a 

natureza dos aprendizes (qual é o público-alvo) e os recursos necessários e apoio 

para implementação (técnicos, materiais, administrativos etc.). 

 
 

3.3 Características do Design Experiments 

 
Para Cobb et al. (2003), a primeira característica do Design Experiments é 

seu caráter pragmático, uma vez que um de seus propósitos é o desenvolvimento de 
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modelos sobre o processo de aprendizagem e sobre os meios que são elaborados 

para possibilitar essa aprendizagem. Este trabalho possui como objetivo principal a 

construção desse modelo, ou seja, o desenvolvimento de um produto final que é 

uma oficina de GeoGebra. 

O Design Experiments possui como segunda característica a intervenção, 

que, de acordo com Cobb et al. (2003), possui como intenção a investigação das 

possibilidades da melhoria educacional. O autor deste trabalho assumirá papel 

principal na intervenção. 

A terceira característica do Design Experiments é a sua condição de 

desenvolver modelos partindo de uma hipótese. A hipótese tem duas faces, que 

Cobb et al. (2003) classificam como prospectiva e reflexiva. 

A implementação da face prospectiva é feita por meio de hipóteses sobre 

processos de aprendizagem e sobre os meios de possibilitar a aprendizagem. Neste 

trabalho, essa hipótese é de que a Gênese Instrumental de Rabardel (1995) pode 

sustentar as orientações necessárias para a construção de uma oficina para o uso 

do GeoGebra que permita que os professores participantes possam elaborar 

estratégias próprias de ensino e aprendizagem com o uso desse software. 

A face reflexiva possui como pretensão testar conjecturas do experimento em 

vários níveis de análise. Como o Design Experiments possui a característica de se 

fazer uma conjectura sobre os meios que permitem uma forma particular de 

aprendizagem, que será testada posteriormente, a conjectura pode ser reformulada 

e testada. 

Essas duas faces do Design Experiments destacadas por Cobb et al. (2003) 

resultam na quarta característica do Design Experiments, que é o seu processo 

cíclico. O resultado do Design Experiments fica então caracterizado por ciclos de 

elaboração e revisão. Neste trabalho, de uma oficina para outra, foram realizadas 

medidas sensíveis para o aprimoramento das oficinas posteriores. 

O Design Experiments possui como quinta característica, segundo Cobb et al. 

(2003), a preocupação com os processos de aprendizagem de domínios específicos, 

que ocorrem por meio dos modelos desenvolvidos no processo de experimentação.  
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Neste trabalho, os processos de aprendizagem podem ser observados pelas 

respostas registradas pelos professores, tanto no papel, no caso das questões que 

exigem reflexão sobre o ente matemático estudado, como nos arquivos com as 

construções realizadas no GeoGebra. 

 
 
3.4 O uso do Design Experiments em algumas pesquisas 

 
Evangelista (2011)  realizou uma pesquisa voltada para uma comunidade de 

aprendizagem de alunos, elaborando uma sequência de atividades com o objetivo 

de construir o conceito de isometrias de rotação, translação e reflexão, sendo a 

Etnomatemática uma linha motivadora para o estudo dessa sequência, tendo um 

foco principal na Geometria Sona, por meio de desenhos realizados na areia, que 

retratam lendas e mitos do povo Cokwe, utilizando como suporte tecnológico o 

GeoGebra. O autor fez uso da metodologia Design Experiments porque ela se 

adequava às suas necessidades de avaliar as diferentes variáveis presentes na 

aplicação de sua sequência. 

De acordo com Evangelista (2011), a análise das variáveis que constituem o 

Design Experiments é caracterizada como qualitativa, sendo que, com seus 

resultados, o refinamento e ajustes de resultados prévios colaboram para um 

resultado final mais qualificado, que, no caso do autor, era uma sequência de 

atividades. O autor destaca que os resultados quantitativos também foram levados 

em consideração no seu trabalho, fazendo com que os resultados quantitativos e 

qualitativos se completassem, dando um enfoque mais formativo ao trabalho. 

Bagé (2008) também fez uso da metodologia Design Experiments em seu 

trabalho, que teve como proposta o desenvolvimento de uma oficina com recursos 

tecnológicos para professores que lecionam na antiga 4ª série do Ensino 

Fundamental, que atualmente é denominada de 5º ano. A autora justifica o uso do 

Design Experiments por acreditar que, com a análise das atividades realizadas pelos 

professores fazendo uso das variáveis dessa metodologia, o produto final, no caso, 

a oficina, pode ser apresentado com uma qualidade melhor. 
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3.5 Procedimentos metodológicos 

 

Neste trabalho, foram realizados encontros, denominados oficinas, com 

professores de Matemática da rede estadual de São Paulo. Todas as oficinas foram 

realizadas nos laboratórios de informática da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), sendo realizadas aos sábados. 

Na sequência serão apresentados com maiores detalhes os sujeitos 

participantes da pesquisa, a caracterização e a descrição das oficinas. 

 
 
3.5.1 Sujeitos da pesquisa 

 
Todos os sujeitos participantes da pesquisa são professores da rede estadual 

de São Paulo. Um dos professores que coordena o projeto de pesquisa Tecnologias 

e Meios de Expressão em Matemática (TecMEM), da PUC-SP, enviou e-mail às 

diretorias de ensino comunicando o acontecimento das oficinas, sendo 

responsabilidade das diretorias de ensino a divulgação para os professores. O 

professor interessado deveria enviar um e-mail a esse professor coordenador 

declarando seu interesse em participar, sendo que a seleção dos professores 

ocorreu por ordem de recebimento desses e-mails. As vagas para a participação nas 

oficinas ocorreu de acordo com a disponibilidade física dos laboratórios 

disponibilizados pela PUC-SP. Na oficina piloto, foram oferecidas 30 vagas, das 

quais 26 foram preenchidas. Nas segunda e terceira oficinas, foram oferecidas 15 

vagas, sendo preenchidas 13 e 15 vagas, respectivamente. 

Os professores participantes foram informados de que os dados das oficinas 

seriam utilizados na pesquisa de mestrado e autorizaram esse uso, preenchendo um 

questionário para levantamento do perfil (ANEXO I) e um termo de autorização 

(ANEXO II).   

No que diz respeito ao uso das tecnologias de geometria dinâmica, tivemos 

poucos professores que faziam uso na sua prática: apenas quatro na oficina piloto, 

dois na segunda oficina e dois na terceira oficina. O software que tais professores 

afirmaram utilizar foi o Cabri-Geomètre. Nenhum professor afirmou utilizar o 

GeoGebra na sua prática. 
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3.5.2 Caracterização das oficinas  

 
O foco principal deste trabalho, que é o desenvolvimento de uma oficina com 

o uso do GeoGebra para professores que lecionam Matemática no ensino básico, 

converge com o objetivo principal do projeto TecMEM, que é desenvolver ambientes 

de aprendizagem com o uso de tecnologias digitais que possam subsidiar a prática 

docente da Matemática no ensino básico e superior. 

Tendo em vista essa convergência, decidiu-se que as oficinas estariam 

inseridas no projeto TecMEM e seriam realizadas nos laboratórios de informática da 

PUC-SP com participação de professores de Matemática da rede estadual de São 

Paulo, sendo disponibilizado um computador por participante, com o software 

GeoGebra devidamente instalado. Os pesquisadores do projeto TecMEM realizaram 

a divulgação das oficinas nas diretorias de ensino da rede estadual de São Paulo, 

que, por sua vez, divulgaram nas escolas. Foram realizadas oficinas com três turmas 

diferentes. 

A primeira oficina, denominada oficina piloto, teve a duração de 8 horas e foi 

dividida em dois encontros presenciais de 4 horas cada, realizada em dois sábados 

sucessivos no final do 2º semestre de 2010. Foram 26 os professores participantes. 

Participaram da mediação das oficinas o autor deste trabalho e os dois 

professores coordenadores do projeto TecMEM. Além disso, três alunos do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da PUC-SP 

participaram como observadores. 

Ao final da oficina piloto, verificou-se que o tempo necessário para a 

realização das oficinas não foi suficiente, pois muitos professores realizaram as 

atividades de forma acelerada, sem o tempo necessário para as reflexões propostas. 

Além disso, decidiu-se que, nas oficinas seguintes, a quantidade de mediadores 

diminuiria para, dessa forma, fortalecer a característica de intervenção do Design 

Experiments, que, segundo Cobb et al. (2003), possui como intenção a investigação 

das possibilidades de melhoria educacional. Assim, o autor do trabalho poderia 

fortalecer sua comunicação com os professores participantes, pois passaria a ter 

com eles uma interação maior. 
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Verificando-se a necessidade de um tempo maior para a elaboração das 

atividades, a segunda oficina foi programada para ter a duração de 16 horas, sendo 

dividida em quatro encontros presenciais de 4 horas cada, realizada em quatro 

sábados consecutivos no início do 1º semestre de 2011. Foram 13 os professores 

participantes. 

Nessa segunda oficina, o autor deste trabalho fortaleceu seu papel de 

professor-pesquisador e, tendo em vista que poderia encontrar professores com 

dúvidas operacionais complexas para o professor-pesquisador, um dos professores 

coordenadores do projeto TecMEM atuou com o papel de observador no Design 

Experiments, tendo como propósito a realização de uma interpretação alternativa do 

evento. O papel do observador foi considerado de suma importância nesse 

processo, uma vez que o professor-pesquisador, estando imerso na interação, não 

seria capaz de refletir e tomar algumas atitudes, como observar detalhadamente o 

desempenho de cada participante. Além disso, a experiência do observador com a 

formação de professores e com o software GeoGebra facilitaria a tomada de 

decisões pontuais, como um melhor esclarecimento de dúvidas operacionais do 

software. Então, realizar o Design Experiments com êxito teria mais chance de 

sucesso com o auxílio do observador, com destaque em dois aspectos: entender os 

professores e opinar sobre futuras ações. 

Durante a realização da segunda oficina, alguns fatores externos ocorreram, 

como segue: 

• alguns professores chegaram com atraso no primeiro encontro e alguns 

computadores do laboratório de informática reservado para a oficina 

apresentaram problemas, sendo necessária, então, a locomoção dos 

participantes, fazendo com que sua duração efetiva fosse de 3 horas ao invés 

das 4 horas programadas; 

• no quarto encontro, devido a um evento realizado na universidade, os 

laboratórios de informática não foram disponibilizados. Dessa forma, os 

professores participantes não realizaram suas últimas atividades no encontro 

presencial, entregando apenas os arquivos com suas resoluções e respostas. 
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No Design Experiments, tais fatores estão inseridos nas variáveis, 

denominadas por Collins et al. (2004) de contextuais, caracterizadas pelas 

dificuldades dos recursos necessários. 

Para evitar a ocorrência dessas variáveis contextuais, as datas da terceira 

oficina foram estudadas minuciosamente e os professores participantes foram 

avisados de que o horário estabelecido deveria ser respeitado. 

Como o tempo designado para a segunda oficina foi considerado suficiente, 

na terceira oficina foi mantida a duração de 16 horas, sendo dividida em quatro 

encontros presenciais de 4 horas cada, realizada em quatro sábados consecutivos 

do início do 2º semestre de 2011. Foram 15 os professores participantes. 

Nessa terceira oficina, o autor deste trabalho permaneceu com o seu papel de 

professor-pesquisador e um dos professores coordenadores do projeto TecMEM 

continuou atuando como observador no Design Experiments. 

A terceira oficina ocorreu sem problemas de horários e mudanças de 

laboratórios. Assim, os recursos disponibilizados atenderam completamente as 

necessidades das oficinas. 

No próximo capítulo, as atividades propostas serão apresentadas, 

acompanhadas das justificativas de suas escolhas e das análises de seus 

resultados. 
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CAPÍTULO 4 – ATIVIDADES PROPOSTAS E ANÁLISES 

 
  
Ponte (2000) destaca que o professor vê-se na contingência de, além de 

aprender a usar constantemente novos equipamentos e programas, estar a par das 

novidades. O autor pontua que, mais complicado do que aprender um ou outro 

programa, é encontrar formas produtivas e viáveis de integrar as TIC nos processos 

de ensino e aprendizagem. O papel do professor é destacado por Ponte (200) como: 

 
O professor, em suma, tem de ser um explorador capaz de perceber o que 
lhe pode interessar, e de aprender, por si só ou em conjunto com os colegas 
mais próximos, a tirar partido das respectivas potencialidades. Tal como o 
aluno, o professor acaba por ter de estar sempre a aprender. Desse modo, 
aproxima-se dos seus alunos. Deixa de ser autoridade incontestada do 
saber para passar a ser, muitas vezes, aquele que menos sabe (o que está 
longe de constituir uma modificação menor do seu papel profissional) 
(PONTE, 2010). 

 
 É importante destacar que a oficina proposta não possui como objetivo que os 

professores se formem como experts em GeoGebra, mas sim que eles possam 

aprimorar suas interpretações ou modos de pensar a Matemática por meio do uso da 

tecnologia. Tendo como propósito o papel de autonomia do professor, destacado por 

Ponte (2010), quanto ao uso das TIC, as atividades foram estruturadas de forma a 

abranger as potencialidades geométricas e algébricas do software GeoGebra, 

incluindo desde atividades mais simples, que podem ser facilmente realizadas com 

régua e compasso, como a construção do ponto médio de um segmento de reta, até 

atividades mais complexas, que exploram a potencialidade dinâmica do software, 

como o estudo do comportamento gráfico da função afim. Além disso, todas as 

atividades tiveram como base a busca dos processos de instrumentalização e 

instrumentação de Rabardel (1995). 

Os temas das atividades propostas convergem com pesquisas que também 

utilizaram o software GeoGebra como instrumento, realizadas com alunos e que 

apresentaram sucesso.  

O trabalho de Nunes (2011), apresentado no capítulo 3.3.1, indica um 

caminho de sucesso no uso do GeoGebra na prática da argumentação como método 

de ensino, tendo como foco os conceitos de área e de perímetro de figuras planas.  

Seguindo essa linha de sucesso de Nunes (2011) em geometria básica, as primeiras 
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atividades propostas nesta oficina têm como objetivo encaminhar os professores, por 

meio de uma geometria simples, aos primeiros conhecimentos sobre os comandos 

do GeoGebra, mas sempre com questionamentos que os levem à reflexão e, 

consequentemente, à argumentação. 

Os trabalhos de Reis (2011) e de Santos (2011), também apresentados no 

capítulo 3.3.1 deste trabalho, apontam sucesso no estudo de funções com o 

GeoGebra. Assim, a escolha do tema “Estudo de funções”, para as atividades 

subsequentes às que tratam especificamente de geometria, baseia-se em temas que 

apresentaram bons resultados em pesquisas anteriores. 

Outro trabalho apresentado no capítulo 3.3.1 é o de Conceição (2011), que 

fez uso do GeoGebra no trabalho com inequações. Por meio dos resultados obtidos, 

Conceição (2011) observou um avanço nos conhecimentos matemáticos dos alunos 

após o estudo das inequações com o uso do GeoGebra.  

Acredita-se que, se a geometria básica, o estudo de funções e de inequações 

apresentaram bons resultados em pesquisas realizadas com alunos, é coerente a 

escolha desses temas no trabalho de formação de professores.  

Além disso, os autores citados fazem uso do tratamento e da conversão entre 

os vários registros de representação semiótica de Duval (1999). Seguindo essa 

linha, percebe-se que as atividades propostas nesta oficina sempre buscam, na 

medida do possível, que os professores participantes façam a interligação entre a 

representação algébrica e a representação geométrica. 

Dessa forma, a oficina foi dividida em três lições, sendo que cada lição era 

composta por atividades estruturadas da seguinte forma: 

 

Lição 1 – Polígonos e Ângulos  

• Atividade I: Construção de um triângulo e medição da soma dos 

ângulos internos. 

• Atividade II: Construção de um triângulo equilátero. 
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A escolha do tema triângulo para a primeira lição ocorreu para que os 

professores pudessem perceber, logo de início, que o software não “faz Matemática” 

sozinho, sendo necessária a ação e o conhecimento do usuário. 

A discussão sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 

um exemplo disso: apesar de a soma dos ângulos internos dos triângulos 

construídos pelos usuários ser 180° e, com a movimentação dos vértices permitida 

pelo software, permanecer constante, a simples construção e o dinamismo da 

manipulação da construção não demonstram que isso é válido para qualquer 

triângulo, pois os diferentes triângulos obtidos com o software, e são muitos, não 

abrangem todas as infinidades de possibilidades de triângulos. 

A construção do triângulo equilátero também aborda o “fazer Matemática”, 

pois o dinamismo do software GeoGebra permite a alteração de qualquer triângulo 

equilátero construído por aproximação, ou seja, o usuário clica em três pontos 

quaisquer da tela que aparentam dar como resultado, quando traçados segmentos 

de retas, um triângulo equilátero. Para o triângulo permanecer equilátero, 

independente da movimentação dos vértices, é necessário que o usuário utilize o 

processo de construção de um triângulo equilátero, que será aprofundado 

posteriormente, ou seja, são necessários os conhecimentos de conceitos 

matemáticos para isso. 

 

Lição 2 – Retas Perpendiculares e Paralelas 

• Atividade III: Construção do ponto médio de um segmento de 

reta. 

• Atividade IV: Construção de uma reta perpendicular a um 

segmento de reta conhecido através de um determinado ponto. 

• Atividade V: Construção de uma reta paralela a uma reta 

conhecida através de um determinado ponto. 

 

A Lição 2 teve como escolha o tema “Retas perpendiculares e paralelas”, pois, 

por meio de suas propriedades, é possível a introdução de um tema muito 

importante de geometria de ensino básico, que são os quadriláteros e suas 
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propriedades. Com o uso correto dessas ferramentas, o professor pode explorar, por 

meio da tecnologia, conceitos básicos, como a classificação dos quadriláteros. 

Além disso, a escolha da atividade ocorreu para que o professor entendesse 

como elaborar uma nova ferramenta no software GeoGebra, denominada macro. 

Para a prática do professor, o uso de macros pode colaborar no planejamento de 

aulas e na execução de atividades propostas aos alunos, eliminando etapas 

consideradas desnecessários no momento. Um exemplo disso é se o professor 

estiver trabalhando com a classificação de retângulos e quadrados: com a 

construção de uma ferramenta macro que dê como resposta um retângulo ao 

usuário, é possível a construção de vários retângulos com poucos cliques na tela do 

software GeoGebra, sendo que uma discussão dos resultados apresentados pode 

ser aprofundada, uma vez que os alunos não precisariam fazer todas as etapas de 

construção de retângulos cada vez que quisessem esses resultados na tela. 

 

Lição 3 – Construindo Gráficos 

• Atividade VI: Construindo os gráficos de algumas funções. 

• Atividade VII: Estudo do gráfico da função afim. 

• Atividade VIII: Resolução gráfica de inequações. 

 

O tema “Construção de gráficos de funções” foi escolhido, inicialmente, para 

que os professores pudessem ter um contato mais aprofundado com a sintaxe do 

software GeoGebra, pois existem formas corretas de digitação de expressões, como, 

por exemplo, x², que é digitado como x^2. 

Outra motivação da escolha do tema foi o fato de o professor, por meio do 

estudo de funções, interpretar melhor a relação existente entre a janela de 

visualização do software GeoGebra e a janela de álgebra. 

Com a escolha do estudo do gráfico da função afim, especificamente, 

procurou-se que o professor pudesse, de forma dinâmica, com visualizações de 

gráficos paralelamente às mudanças na janela de álgebra, estabelecer as relações 

existentes entre o coeficiente angular e as representações gráficas. 
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A resolução gráfica de inequações foi escolhida para os professores 

explorarem essa forma de resolução, uma vez que o autor percebe em sua prática 

profissional uma resolução predominantemente algébrica de tais resoluções. Mais 

uma vez, o dinamismo disponibilizado pelo software GeoGebra nas localizações de 

pontos nos gráficos permite uma compreensão da resolução de inequações que 

abrange as suas características gráficas. 

De forma geral, esses temas das lições foram escolhidos para que os 

professores participantes pudessem explorar tanto as ferramentas geométricas como 

as ferramentas algébricas disponíveis no software GeoGebra. É importante notar 

que essa integração entre as ferramentas geométricas e as ferramentas algébricas 

converge com a proposta de Duval (1999) no que diz respeito aos vários registros de 

representações dos objetos matemáticos. 

Ao final das três lições, os professores deveriam realizar uma atividade, 

elaborando um plano de aula. 

 
 
4.1 Atividade I: Construção de um triângulo e medição da soma dos 

ângulos internos 

 
O objetivo da Atividade I era que os professores, nos seus primeiros contatos 

com o GeoGebra durante a oficina, conhecessem o menu, como utilizar algumas 

ferramentas, como utilizar o campo Entrada do GeoGebra e como gravar um 

arquivo. Além disso, a Atividade I também leva os professores a entenderem a 

relação entre as diferentes janelas do GeoGebra: visualização e álgebra. Para isso, 

a atividade sugere que os professores construam um triângulo qualquer, meçam 

seus ângulos e verifiquem o que acontece na janela algébrica com a movimentação 

de qualquer vértice. Apesar de ser uma atividade simples, o professor, nesse seu 

primeiro contato com o GeoGebra, teve acesso a uma das principais características 

do software, que é trabalhar ao mesmo tempo com mais de uma forma de registro 

de representação de um mesmo objeto matemático, fato que, de acordo com Duval 

(1999), facilita a verdadeira compreensão em Matemática.  

 Ao final da atividade, os arquivos deveriam ser gravados em pastas 

predeterminadas. 
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Ao relacionar a movimentação dos vértices do triângulo com as alterações da 

janela de álgebra, chegando à conclusão de que a soma dos ângulos internos não é 

alterada, inicia-se o trabalho com uma das dimensões da Gênese Instrumental 

proposta por Rabardel (1995), que é a instrumentação. Isso porque o professor 

precisa relacionar seu conhecimento anterior sobre triângulos com as relações que o 

software apresenta, verificando e testando suas hipóteses, que, no caso específico 

desta atividade, trata-se da soma dos ângulos internos de um triângulo e sua não 

variação, independente do triângulo apresentado pelo software e das 

movimentações realizadas pelo usuário. 

As ferramentas utilizadas neste primeiro momento foram: Polígono (Figura 5), 

Ângulo (Figura 6) e Mover (Figura 7).  
 

Figura 5: ferramenta Polígono (software GeoGebra). 

 
 

Figura 6: ferramenta Ângulo (software GeoGebra). 

 

 

Figura 7: ferramenta Mover (software GeoGebra). 

 

 

No campo Entrada, os professores deveriam digitar a soma dos ângulos 

internos do triângulo. Para isso, além de trabalhar com a digitação (Figura 8), os 
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professores deveriam utilizar a lista de símbolos disponíveis no GeoGebra, conforme 

a Figura 9. 
 

Figura 8: digitação no campo Entrada (software GeoGebra). 

 
 

Figura 9: lista de símbolos (software GeoGebra). 

 

 

No menu, os professores deveriam deixar de exibir os eixos da janela de 

visualização, conforme a Figura 10, e gravar um arquivo, como ilustra a Figura 11. 
 

Figura 10: exibir eixos (software GeoGebra). 

 
 

Figura 11: gravar um arquivo (software GeoGebra). 

 

 

Para perceber as relações entre as janelas de visualização e de álgebra, os 

professores deveriam observar a relação entre a movimentação de um dos vértices 

do triângulo e as alterações ocorridas na janela de álgebra. Um caso dessa relação 

pode ser observado na Figura 12. 
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Figura 12: relação entre as janelas de visualização e de álgebra (software GeoGebra). 

 

 

 

4.1.1 Análise da Atividade I 

 
As dificuldades apresentadas durante a Atividade I foram pontuais, mas nada 

referente ao software GeoGebra e aos entes matemáticos explorados. Tais 

dificuldades foram concentradas em como localizar a pasta correta para salvar os 

arquivos. 

Dessa forma, como a dificuldade não estava relacionada com o software 

GeoGebra e com a Matemática, descartando qualquer dificuldade relacionada às 

variáveis do Design Experiments, a Atividade I permaneceu com a mesma estrutura  

nas três oficinas realizadas. 

Além disso, pôde-se verificar sucesso nas várias interações que ocorrem nas 

atividades instrumentais, denominadas por Rabardel (1995) de modelo SAI (Figura 

1): 

• a relação sujeito-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com êxito, 

uma vez que os professores conseguiram observar de forma eficaz as ações 

transformadoras dirigidas sobre o objeto, que, neste caso, era o triângulo 
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construído com o software GeoGebra, por meio das mudanças simultâneas 

que ocorreram entre as características geométricas do triângulo (desenho 

apresentado na tela) e as características algébricas do triângulo (medidas de 

ângulos e sua soma, apresentados na janela algébrica); 

• a relação sujeito-instrumento também apresenta indícios de que se 

estabeleceu com êxito, uma vez que os professores conseguiram realizar 

todo o processo de construção e manipulação do objeto (triângulo), utilizando 

as ferramentas e os resultados fornecidos pelo instrumento (software 

GeoGebra), para chegar às conclusões sobre a soma dos ângulos internos do 

triângulo; 

• a relação instrumento-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com 

sucesso, uma vez que o instrumento (software GeoGebra) atendeu às 

necessidades de construção e manipulação do objeto (triângulo); 

• a relação sujeito-objeto mediada pelo instrumento, como consequência da 

boa realização das demais interações, apresenta indícios de que se 

estabeleceu com êxito. 

Por meio desses resultados, a Atividade I foi desenvolvida de forma 

satisfatória no ambiente formado pelo conjunto de condições que o sujeito deve 

levar em conta para realizar sua atividade, que é o modelo SAI de Rabardel (1995). 

Dessa forma, os esquemas de uso, que são classificados por Rabardel (1995) 

como as atividades relacionadas a funcionamento e manipulação, neste caso, do 

GeoGebra, foram desenvolvidos com êxito pelos professores, caracterizando, então, 

a ocorrência do processo de instrumentalização da Gênese Instrumental. Os 

esquemas de ação instrumental, que são, de acordo com Rabardel (1995), 

orientadas ao objeto da atividade, neste caso o triângulo, na qual o artefato, o 

software GeoGebra, é um meio de concretização e de realização, também foram 

desenvolvidos com êxito pelos professores, fato que caracteriza, então, a ocorrência 

do processo de instrumentação da Gênese Instrumental. 

Além disso, pôde-se observar, durante a realização da atividade I, em todas 

as oficinas aplicadas, que os professores sempre estavam dialogando, com o 

objetivo de partilhar ideias e hipóteses. Surgiram, então, os esquemas de atividade 

coletiva instrumental, caracterizados por Rabardel (1995) como a inserção dos 
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sujeitos em uma atividade coletiva de esquemas de utilização que apresentam a 

coordenação de ações individuais e a integração de seus resultados para atender 

aos objetivos comuns. 

Com base nesses resultados, conclui-se que, na Atividade I, a transformação 

do software GeoGebra de artefato, ou seja, de apenas um dispositivo, em 

instrumento, ou seja, mediador entre o sujeito e o objeto, neste caso professores e 

triângulo, ocorreu com sucesso. 

 
 

4.2 Atividade II: Construção de um triângulo equilátero 

 
Para a construção do triângulo equilátero, os professores foram orientados a 

configurar a caixa de ferramentas do GeoGebra, deixando visíveis as seguintes 

ferramentas: Novo Ponto, Interseção de Dois Objetos, Reta definida por Dois 

Pontos, Segmento definido por Dois Pontos e Círculo dados Centro e Um de seus 

Pontos. A Figura 13 ilustra essas ferramentas. 
 

Figura 13: ferramentas do GeoGebra utilizadas na Atividade II. 

 

 

 

 

 

 

O objetivo dessa configuração é inserir os professores na dimensão da 

instrumentalização da Gênese Instrumental de Rabardel (1995), caracterizada como 

um processo pelo qual o sujeito personaliza o artefato de acordo com as suas 

necessidades. É importante observar que, ao limitarmos o uso de ferramentas, 

exige-se do professor o conhecimento matemático de triângulo equilátero e suas 

etapas de construção. 
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4.2.1 Análise da Atividade II 

 
O Quadro 1 apresenta os resultados obtidos na configuração da caixa de 

ferramentas para a construção do triângulo equilátero em cada uma das três oficinas 

realizadas. 
 

Quadro 1: resultados obtidos na configuração da caixa de ferramentas para a construção do triângulo 
equilátero. 

 

Oficina 
Quantidade de 

professores 

Quantidade de professores 
que configuraram de forma 

correta 

Quantidade de 
professores que 

configuraram de forma 
incorreta 

1 26 25 1 

2 13 13 0 

3 15 15 0  
 

 

Na primeira oficina, apenas um dos professores não configurou de forma 

correta a caixa de ferramentas. Como a quantidade de professores que não 

configuraram a caixa de ferramentas de forma correta na primeira oficina foi 

pequena, a oficina não sofreu alteração, nesta etapa, em relação à segunda oficina. 

Na segunda oficina, verificou-se que todos os professores configuraram de forma 

correta a caixa de ferramentas e, novamente, a oficina não sofreu alteração, nesta 

etapa, em relação à terceira oficina. Verificou-se, na terceira oficina, que todos os 

professores configuraram de forma correta a caixa de ferramentas. 

Seguindo na mesma atividade, os professores deveriam construir um 

triângulo equilátero utilizando apenas as ferramentas disponíveis, de acordo com a 

configuração solicitada. O objetivo da atividade é inserir os professores na dimensão 

da instrumentação da Gênese Instrumental de Rabardel (1995), que é o processo 

pelo qual as ações do sujeito para resolver um dado problema são condicionadas 

pelas especificidades e potencialidades de um artefato. 

Levando-se em consideração as propriedades matemáticas e as ferramentas 

disponíveis, uma das possíveis soluções para a construção de um triângulo 

equilátero seria a construção de um dos lados do triângulo e sua mediatriz, sendo 

que qualquer uma das intersecções das circunferências utilizadas para a construção 

da mediatriz determina o terceiro vértice do triângulo, conforme ilustrado na figura 
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Figura 14. Tal construção garante que o triângulo é equilátero porque os lados são 

congruentes, uma vez que os raios das circunferências possuem a mesma medida 

do segmento com extremos em A e B. 
 

Figura 14: possibilidade de construção de triângulo equilátero. 

 

 

O Quadro 2 apresenta os resultados obtidos na construção do triângulo 

equilátero em cada uma das três oficinas realizadas. 
 

Quadro 2: resultados obtidos na construção do triângulo equilátero. 
 

Oficina Quantidade de 
professores 

Quantidade de professores 
que construíram o triângulo 
equilátero de forma correta 

Quantidade de professores 
que construíram o triângulo 
equilátero de forma incorreta 

1 26 24 2 

2 13 13 0 

3 15 15 0 
 

 

Na primeira oficina, dois professores não construíram o triângulo equilátero de 

forma correta. Um deles fez o processo de construção de forma correta, mas, no 

momento de clicar para a construção das circunferências, ele o fez fora do ponto B. 

Tal construção pode ser observada na Figura 15. 
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Figura 15: construção incorreta do triângulo equilátero realizada por um dos professores. 

 

 

A outra construção incorreta do triângulo equilátero foi feita por aproximação, 

sendo que a sua construção final pode ser observada na Figura 16. É importante 

destacar que esse professor também não configurou de forma correta a caixa de 

ferramentas. 
 

Figura 16: construção do triângulo equilátero realizada por aproximação. 

 

 

Essas construções incorretas do triângulo equilátero estão inseridas nas 

variáveis de aprendizagem do Design Experiments. Portanto, para tentar evitar as 

duas construções descritas anteriormente, na segunda oficina, foi acrescentada uma 

figura (Figura 17) representando um esboço da construção. Verificou-se que todos 

os professores realizaram a construção do triângulo equilátero de forma correta. 
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Figura 17: figura acrescentada na oficina 2 para a construção do triângulo equilátero. 

 

 

 

Na realização da oficina 2, as atividades relacionadas aos estudos da função 

afim, como será relatado posteriormente, apresentaram respostas com erros 

conceituais de Matemática, optando-se, então, pelo acréscimo de definições 

matemáticas em sua estrutura. Para que a Atividade II não ficasse fora de padrão, 

da oficina 2 para a oficina 3, acrescentou-se a definição de triângulo equilátero. 

Na terceira oficina, verificou-se que todos os professores construíram de 

forma correta o triângulo equilátero. 

De forma geral, assim como ocorreu na Atividade I, pôde-se verificar sucesso 

nas várias interações que ocorrem nas atividades instrumentais: 

• a relação sujeito-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com êxito, 

uma vez que os professores conseguiram observar as características do 

triângulo equilátero na tela do software GeoGebra; 

• a relação sujeito-instrumento também apresenta indícios de que se 

estabeleceu com êxito, uma vez que os professores conseguiram configurar 

de forma correta a caixa de ferramentas do software GeoGebra, realizando o 

processo de construção do triângulo de forma correta, utilizando as 

ferramentas disponíveis; 

• a relação instrumento-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com 

sucesso, uma vez que o software GeoGebra atendeu às necessidades de 

construção do triângulo equilátero; 
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• a relação sujeito-objeto mediada pelo instrumento, como consequência da 

boa realização das demais interações, apresenta indícios de que se 

estabeleceu com êxito. 

 

Por meio desses resultados, a Atividade II, assim como a Atividade I, foi 

desenvolvida de forma satisfatória no ambiente formado pelo conjunto de condições 

que o sujeito deve levar em conta para realizar sua atividade, que é o modelo SAI de 

Rabardel (1995). 

Dessa forma, os esquemas de uso (RABARDEL, 1995) foram desenvolvidos 

com êxito pelos professores, caracterizando, então, a ocorrência do processo de 

instrumentalização da Gênese Instrumental, uma vez que a configuração e o uso 

das caixas de ferramentas ocorreram de forma correta. Os esquemas de ação 

instrumental (RABARDEL, 1995) também foram desenvolvidos com êxito pelos 

professores, fato que caracteriza, então, a ocorrência do processo de 

instrumentação da Gênese Instrumental. 

Mais uma vez pôde-se observar, em todas as oficinas aplicadas, que os 

professores, ao realizarem a Atividade II, sempre estavam dialogando, com o 

objetivo de partilhar ideias e hipóteses, fazendo com que surgissem os esquemas de 

atividade coletiva instrumental (RABARDEL, 1995). 

A partir desses resultados, conclui-se que, na Atividade II, ocorreu a 

transformação do software GeoGebra de artefato em instrumento, característica 

fundamental da Gênese Instrumental de Rabardel (1995). 

 
 

4.3 Atividade III: Construção do ponto médio de um segmento de reta 

 
Para a construção do ponto médio de um segmento de reta, os professores 

deveriam, numa primeira etapa, utilizar as ferramentas Segmento definido por Dois 

Pontos (Figura 18) e Ponto Médio ou Centro (Figura 19). 
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Figura 18: ferramenta Segmento definido por Dois Pontos. 

 
Figura 19: ferramenta Ponto Médio ou Centro. 

 
 

 

A partir da determinação do ponto médio de um segmento de reta qualquer, 

utilizando as ferramentas “diretas” do GeoGebra, a oficina propõe que os 

professores – pensando em uma turma de 6º ano do ensino básico, em um 

momento em que as propriedades do ponto médio, inclusive sua construção, fossem 

importantes – iniciassem um novo arquivo, deixando visível apenas as ferramentas 

geométricas necessárias para o processo de construção do ponto médio. Na 

sequência, os professores deveriam construir o ponto médio com as ferramentas 

solicitadas. 

Mais uma vez, o objetivo dessa configuração é que os professores 

personalizem o artefato de acordo com as suas necessidades, ou seja, está inserida 

na dimensão da instrumentalização da Gênese Instrumental de Rabardel (1995). 

Além disso, exige-se do professor o conhecimento matemático para a construção do 

ponto médio de um segmento de reta. 

 
 

4.3.1 Análise da Atividade III 

 
O Quadro 3 apresenta os resultados obtidos na configuração da caixa de 

ferramentas. 



59 

 

Quadro 3: resultados obtidos na configuração da caixa de ferramentas para a construção do ponto 
médio. 

 

Oficina Quantidade de 
professores 

Quantidade de professores 
que configuraram de forma 

correta 

Quantidade de professores 
que configuraram de forma 

incorreta 

1 26 24 2 

2 13 13 0 

3 15 15 0  

 

Na primeira oficina, dois professores não configuraram de forma correta a 

caixa de ferramentas, deixando visíveis todas as ferramentas. A segunda oficina não 

sofreu alteração nesta etapa, uma vez que a quantidade de professores que não 

configuraram a caixa de ferramentas de forma correta na primeira oficina foi 

pequena. Tanto na segunda como na terceira oficina, verificou-se que todos os 

professores configuraram de forma correta a caixa de ferramentas. 

Considerou-se a configuração da Figura 20 como forma correta, isso porque a 

mediatriz de um segmento de reta intercepta o ponto médio do segmento. 
 

Figura 20: ponto médio (M) de um segmento de reta. 

 

 

Na sequência da atividade, os professores deveriam construir o ponto médio 

utilizando apenas as ferramentas disponíveis, de acordo com a configuração 

solicitada. A execução da atividade insere os professores na dimensão da 

instrumentação da Gênese Instrumental de Rabardel (1995), pois eles devem guiar 

suas ações para resolver um dado problema por meio das especificidades e 

potencialidades de um artefato. 
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Nas três oficinas, todos os professores construíram o ponto médio de forma 

correta. A estrutura da oficina sofreu mudança apenas na oficina 3, pois, como 

descrito anteriormente, optou-se por um padrão na oficina, acrescentando-se 

definições matemáticas em sua estrutura. 

É importante ressaltar que o conhecimento matemático era essencial para o 

desenvolvimento dessa atividade, uma vez que não foi permitido o uso direto da 

ferramenta denominada “Ponto médio” oferecida pelo software GeoGebra. Assim, os 

professores tiveram que pensar em toda a estrutura de construção, principalmente 

nas características geométricas da mediatriz, que é o lugar geométrico dos pontos 

do plano equidistantes a dois pontos do mesmo plano. 

De forma geral, assim como ocorreu nas demais atividades, pôde-se verificar 

sucesso nas várias interações que ocorrem nas atividades instrumentais: 

• a relação sujeito-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com êxito, 

uma vez que os professores conseguiram observar as características do 

ponto médio na tela do software GeoGebra; 

• a relação sujeito-instrumento também apresenta indícios de que se 

estabeleceu com êxito, uma vez que os professores conseguiram configurar 

de forma correta a caixa de ferramentas do software GeoGebra, realizando o 

processo de construção do ponto médio corretamente, utilizando as 

ferramentas disponíveis; 

• a relação instrumento-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com 

sucesso, uma vez que o software GeoGebra atendeu às necessidades de 

construção do ponto médio; 

• a relação sujeito-objeto mediada pelo instrumento, como consequência da 

boa realização das demais interações, apresenta indícios de que se 

estabeleceu com êxito. 

 

Por meio desses resultados, a Atividade III, assim como as atividades 

anteriores, foi desenvolvida de forma satisfatória no ambiente formado pelo conjunto 

de condições que o sujeito deve levar em conta para realizar sua atividade, que é o 

modelo SAI de Rabardel (1995). 
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Assim, tanto os esquemas de uso como os esquemas de ação instrumental 

(RABARDEL, 1995) foram desenvolvidos com êxito pelos professores, fato que 

caracteriza, então, a ocorrência dos processos de instrumentalização e 

instrumentação da Gênese Instrumental. 

Mais uma vez, pôde-se observar, em todas as oficinas aplicadas, que os 

professores, ao realizarem a Atividade III, sempre estavam dialogando, com o 

objetivo de partilhar ideias e hipóteses, fazendo com que surgissem os esquemas de 

atividade coletiva instrumental (RABARDEL, 1995). 

 A partir desses resultados, conclui-se que, na Atividade III, ocorreu a 

transformação do software GeoGebra de artefato em instrumento, característica 

fundamental da Gênese Instrumental de Rabardel (1995). 

 
 
4.4 Atividade IV: Construção de uma reta perpendicular a um segmento 

de reta conhecido através de um determinado ponto 

 

Para a construção de uma reta perpendicular a uma reta conhecida através 

de um determinado ponto, os professores foram orientados a utilizar as ferramentas 

Segmento definido por Dois Pontos (Figura 21), Novo ponto (Figura 22) e Reta 

Perpendicular (Figura 23). 
 

Figura 21: ferramenta Segmento definido por Dois Pontos. 

 
 

 
Figura 22: ferramenta Novo ponto. 
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Figura 23: ferramenta Reta Perpendicular. 

 
 

Seguindo tais etapas, o resultado obtido na tela do GeoGebra deveria ser 

uma construção com as características da que é apresentada na Figura 24. 

 
 

Figura 24: construção de uma reta perpendicular a um segmento de reta conhecido. 

 
 

 

Levando-se em conta a expectativa de que os professores, em tal etapa da 

oficina, já possuíssem uma familiaridade maior com os comandos básicos do 

GeoGebra, com o movimento dos objetos construídos e com algumas das 

potencialidades do software, como a interação entre as representações algébricas e 

geométricas, a atividade prosseguiu com os seguintes questionamentos: 

• Observe na janela algébrica quais são os objetos livres e quais são os objetos 

dependentes. Explique essa diferença de caracterização. 

• Mova os objetos livres. O que você observa na janela algébrica? Explique. 

• Mova a reta perpendicular ao segmento AB. O que você observa? Explique. 
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• O que significa, na janela algébrica, os coeficientes da expressão “b”? No 

caso da figura acima (a Figura 24 foi apresentada aos professores), os 

coeficientes são -5.67, 2.86 e -0,9. Em sua construção, a expressão pode ter 

outros coeficientes, mas o significado é o mesmo. 

 

Para responderem a tais questionamentos, os professores precisam, 

inicialmente, realizar a correta configuração das diferentes janelas do GeoGebra, 

fato que está inserido na instrumentalização da Gênese Instrumental de Rabardel 

(1995). Além disso, ao explorar as relações entre as janelas de álgebra e de 

desenho, ocorre o trabalho com ao menos duas representações de cada objeto 

matemático, seguindo a ideia básica do GeoGebra levantada por Hohenwarter e 

Preiner (2012). É importante salientar que esse trabalho com mais de uma forma de 

representação compactua com as várias formas de registros de representação de 

um mesmo objeto matemático proposta por Duval (1999) como uma forma para os 

alunos poderem alcançar uma verdadeira compreensão em matemática. 

 
 
4.4.1 Análise da Atividade IV 

 
Nas três oficinas realizadas, todos os professores conseguiram construir de 

forma correta uma reta perpendicular a um segmento de reta conhecido. Além disso, 

todos os professores responderam corretamente a questão sobre a relação existente 

entre os objetos livres e os objetos dependentes. De forma geral, os registros de 

respostas dos professores convergem com a seguinte explicação: “Os objetos livres 

são aqueles construídos sem vínculos com outros objetos, são de movimentação 

livre. Os objetos dependentes são construídos vinculados a alguma construção 

anterior, sendo que sua movimentação só é realizada por meio da movimentação de 

um objeto livre”. 

Porém, ao descrever o significado dos coeficientes que aparecem na janela 

algébrica, que, neste caso, são os coeficientes da equação da reta “b”, uma 

quantidade expressiva de professores não os descreveu de forma correta. O Quadro 

4 traz uma relação entre a quantidade de participantes e a quantidade de respostas 

consideradas corretas para o significado de tais coeficientes. 
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Quadro 4: respostas corretas para o significado dos coeficientes da reta. 
 

Oficina Quantidade de 
professores 

Quantidade de professores que 
responderam corretamente sobre o 

significado dos coeficientes 

1 26 14 

2 13 6 

3 15 8 
 

 

 Na Figura 25 são apresentadas algumas respostas, consideradas incorretas, 

registradas pelos professores: 
 

Figura 25: algumas respostas consideradas incorretas sobre os coeficientes de reta. 

 

 

Mais uma vez, a oficina trouxe uma atividade na qual o conhecimento 

matemático era essencial para o seu desenvolvimento, uma vez que os professores 

foram levados a relacionar a representação algébrica da reta com a sua 
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representação geométrica. A movimentação da construção permite que os 

professores observem as mudanças dos coeficientes, levantando possíveis 

hipóteses sobre o que ocorre. 

Diferentemente das demais atividades, não podemos classificar os resultados 

dessa atividade como um sucesso nas várias interações instrumentais que ocorrem: 

• a relação sujeito-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com êxito 

no âmbito da construção da reta perpendicular. Porém, não podemos 

classificar como um sucesso as hipóteses dadas pelos professores sobre as 

relações entre a representação algébrica e a representação geométrica da 

reta; 

• a relação sujeito-instrumento apresenta indícios de que se estabeleceu com 

êxito, uma vez que os professores conseguiram configurar de forma correta a 

tela do software GeoGebra, possibilitando a navegação simultânea nas 

janelas, estabelecendo relações entre objetos livres e dependentes; 

• a relação sujeito-objeto mediada pelo instrumento, como consequência da 

realização das demais interações, não pôde ser considerada como realizada 

com êxito. 

Em todas as oficinas aplicadas, os professores tiveram permissão para 

dialogar, buscando o objetivo de partilhar ideias e hipóteses, fazendo com que 

surgissem os esquemas de atividade coletiva instrumental (RABARDEL, 1995). 

A partir desses resultados, conclui-se que, na Atividade IV, ocorreu, 

parcialmente, a transformação do software GeoGebra de artefato em instrumento, 

característica fundamental da Gênese Instrumental de Rabardel (1995). Verifica-se 

que o sucesso total da atividade esbarrou no conhecimento matemático dos 

professores, o que está inserido nas variáveis de aprendizagem do Design 

Experiments. 
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4.5 Atividade V: Construção de uma reta paralela a uma reta conhecida 

através de um determinado ponto 

 
Para a construção de uma reta paralela a uma reta conhecida através de um 

determinado ponto, os professores foram orientados a utilizar as ferramentas Reta 

definida por Dois Pontos, Novo Ponto e Reta Paralela (Figura 26). 
 

Figura 26: ferramentas utilizadas na construção de uma reta paralela a uma reta conhecida através de um 

determinado ponto. 

 

 

 
 

Com o uso de tais ferramentas, o resultado obtido na tela do GeoGebra 

deveria ser uma construção com as características da que é apresentada na Figura 

27. 
 

Figura 27: construção de uma reta paralela a um segmento de reta conhecido. 

 
 

 

Levando-se em conta as experiências que os professores tiveram com a 

Atividade IV, novamente foram realizados questionamentos, com o objetivo de 

verificar se as hipóteses levantadas anteriormente, por meio da interação com as 

construções e manipulações realizadas no GeoGebra, foram modificadas ou 
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reforçadas. É importante observar que os questionamentos foram semelhantes aos 

realizados anteriormente, pois as relações entre objetos livres, dependentes e 

coeficientes permaneceram as mesmas (apenas os valores dos coeficientes do 

exemplo dado foram alterados). Os questionamentos foram: 

• Observe na janela algébrica quais são os objetos livres e quais são os objetos 

dependentes. Explique essa diferença de caracterização. 

• Mova os objetos livres. O que você observa na janela algébrica? Explique. 

• Na janela algébrica, o que as duas retas paralelas possuem em comum? 

Explique o significado algébrico disso. 

 

Novamente, é importante a correta configuração das diferentes janelas do 

GeoGebra para que o professor consiga responder tais questionamentos. Assim 

como na Atividade IV, está inserida nesse contexto a instrumentalização da Gênese 

Instrumental de Rabardel (1995). 

Como foi ressaltado na Atividade IV, os questionamentos realizados também 

levam os professores a trabalharem com mais de uma forma de representação, fato 

que está inserido, com as várias formas de registros de representação de um 

mesmo objeto matemático proposta por Duval (1999), como uma forma para os 

alunos poderem alcançar uma verdadeira compreensão em matemática. 

Após esse momento inicial de reflexão sobre as relações entre as 

representações algébricas e geométricas, os professores foram convidados a supor 

um trabalho em sala de aula, cujo objetivo inicial seria a construção de um retângulo. 

Para tanto, os professores deveriam, inicialmente, configurar o GeoGebra de tal 

forma que ficassem visíveis as ferramentas geométricas que eles julgassem 

necessárias e suficientes para a construção de um retângulo. Após isso, eles 

deveriam construir o retângulo utilizando tais ferramentas e justificar suas escolhas. 

 Após isso, os professores deveriam criam uma nova ferramenta, por meio da 

qual, a partir da seleção de dois pontos quaisquer na janela geométrica, o GeoGebra 

desse como resposta um retângulo, de tal forma que os pontos selecionados 

inicialmente fossem dois de seus quatro vértices. Os professores foram orientados 

sobre o caminho para a criação de uma nova ferramenta, no caso, clicar no menu 



68  

Ferramentas e, em seguida, selecionar a opção Criar uma nova Ferramenta..., como 

ilustrado na Figura 28. 
Figura 28: caminho necessário para criar uma nova ferramenta no GeoGebra. 

 
 

Seguindo tais orientações, os professores participantes deveriam explorar 

autonomamente a janela de criação de uma nova ferramenta (Figura 29), de tal 

forma a atingir o objetivo dado. 

 
Figura 29: janela de criação de uma nova ferramenta. 

 

 

 Após explorarem a janela de criação de uma nova ferramenta e criarem a 

nova ferramenta, os professores deveriam testar se a ferramenta criada estava 

atingindo o objetivo pedido: ao selecionar dois pontos quaisquer da tela, o resultado 

deveria ser um retângulo que possui esses dois pontos como dois de seus vértices. 

 
 

4.5.1 Análise da Atividade V 

 
Nas três oficinas realizadas, todos os professores conseguiram construir de 

forma correta uma reta paralela a uma reta conhecida através de um determinado 

ponto. Além disso, todos os professores responderam corretamente sobre a relação 

existente entre os objetos livres e os objetos dependentes. 

No que diz respeito à terceira questão (Na janela algébrica, o que as duas 

retas paralelas possuem em comum? Explique o significado algébrico disso.), é 

importante notar que o questionamento é semelhante ao questionamento realizado 

na Atividade IV (O que significa, na janela algébrica, os coeficientes da expressão 

“b”? No caso da figura acima, os coeficientes são -5.67, 2.86 e -0,9. Em sua 

construção, a expressão pode ter outros coeficientes, mas o significado é o mesmo). 
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Porém, desta vez, pode-se dizer que os termos utilizados foram “mais simples” e, 

além disso, os professores tinham acabado de passar por uma experiência com os 

coeficientes na atividade anterior. Talvez o conjunto de tais fatores favoreceu uma 

diminuição significativa no número de erros sobre o estudo dos coeficientes. 

Enquanto o Quadro 4 nos fornece a informação de que quase metade dos 

participantes de cada oficina realizada não soube relacionar os coeficientes da 

janela algébrica com a equação da reta, desta vez, o número de erros foi menor. Tal 

informação pode ser verificada no Quadro 5. 

 

Quadro 5: respostas corretas para o significado dos coeficientes das retas paralelas. 
 

Oficina Quantidade de 
professores 

Quantidade de professores que 
responderam corretamente o significado 

dos coeficientes 

1 26 24 

2 13 12 

3 15 13 
 

 

De forma geral, os professores que interpretaram corretamente o significado 

dos coeficientes justificaram suas respostas pelo fato de as retas serem paralelas e, 

consequentemente, possuírem mesma inclinação. 

É interessante notar que os professores que não responderam corretamente 

sobre o significado dos coeficientes, ao escrever suas justificativas, trocam o termo 

“coeficiente” por “coordenada”. A única exceção é um professor que utiliza o termo 

“coeficiente”, mas não explica a relação entre a representação gráfica e a 

representação algébrica das retas (Figura 30). 
 

Figura 30: resposta com o uso do termo “coeficiente”, mas sem relação entre a representação gráfica e a 

representação algébrica. 

 

 

Em relação à criação de uma nova ferramenta, na oficina piloto, muitos 

professores acharam o tempo insuficiente para a sua realização, o que se enquadra 
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na variável sistêmica do Design Experiments. O Quadro 6 nos mostra que o número 

de professores que não apresentaram sucesso nesta etapa da atividade foi muito 

alto.  

Levando-se em consideração a reformulação de etapas das oficinas que o 

Design Experiments nos permite – a quantidade de professores que não obtiveram 

sucesso na criação da ferramenta para construção do retângulo e sua reclamação 

sobre o tempo curto para a realização da atividade –, a oficina 2 foi reformulada de 

tal forma que os dois encontros de quatro horas cada fossem transformados em 

quatro encontros de quatro horas cada, possibilitando, assim, que os professores 

pudessem realizar as atividades de forma mais tranquila, além de lhes fornecer um 

tempo maior para a troca de ideias, formulação e validação de suas hipóteses. 

Tanto na oficina 2 como na oficina 3, verificou-se um sucesso total na 

realização desta etapa da atividade (Quadro 6). 

 
Quadro 6: quantidade de professores que tiveram sucesso na construção de uma nova ferramenta 

(retângulo). 
 

Oficina 
Quantidade de 

professores 

Quantidade de professores que tiveram 
sucesso na construção de uma nova 

ferramenta (retângulo) 

1 26 9 

2 13 13 

3 15 15 
 

 

Para as considerações finais desta atividade, optou-se pela separação em 

duas etapas: a comparação da atividade de construção de retas paralelas e sua 

interpretação algébrica com os resultados da Atividade IV; e a construção de uma 

nova ferramenta no GeoGebra. 

No que diz respeito à construção das retas paralelas e suas representações 

algébricas, considerando-se a quantidade de respostas erradas da Atividade IV, 

pode-se dizer que o avanço apresentado na Atividade V foi significativo. As várias 

interações instrumentais que ocorreram com o desenvolvimento dessa atividade 

foram: 



71 

 

• a relação sujeito-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com êxito 

no âmbito da construção da reta paralela, uma vez que as construções 

apresentadas foram de sucesso e os professores conseguiram observar as 

relações entre os coeficientes das retas e suas posições relativas; 

• a relação sujeito-instrumento apresenta indícios de que se estabeleceu com 

sucesso, uma vez que os professores conseguiram configurar de forma 

correta a tela do software GeoGebra, possibilitando a navegação simultânea 

nas janelas, estabelecendo relações entre objetos livres e dependentes; 

• a relação instrumento-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com 

sucesso, uma vez que o software GeoGebra atendeu às necessidades de 

construção das retas paralelas e interação entre diferentes janelas; 

• a relação sujeito-objeto mediada pelo instrumento, como consequência da 

boa realização das demais interações, apresenta indícios de que se 

estabeleceu com êxito. 

Quanto à construção de uma nova ferramenta no GeoGebra, por meio dos 

resultados obtidos, verificou-se que a falta de tempo foi um grande obstáculo na 

oficina piloto. Com o uso da metodologia selecionada para este trabalho, o Design 

Experiments, foi feita a opção por uma melhor distribuição dos horários das oficinas, 

ficando evidente, nos dados apresentados no Quadro 6, uma melhoria considerável 

nos resultados. Dessa forma, tal etapa da Atividade V foi realizada com êxito, 

podendo, então, ter destaque as várias interações instrumentais que ocorreram com 

o desenvolvimento dessa atividade, que foram: 

• a relação sujeito-objeto apresenta indícios de que foi alcançada no âmbito da 

construção do retângulo, uma vez que as construções apresentadas foram de 

sucesso; 

• a relação sujeito-instrumento apresenta indícios de êxito, uma vez que os 

professores conseguiram separar corretamente as ferramentas necessárias 

para alcançar o objetivo; 

• a relação instrumento-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com 

sucesso, uma vez que o software GeoGebra atendeu às necessidades de 

construção do retângulo; 
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• a relação sujeito-objeto mediada pelo instrumento, como consequência da 

boa realização das demais interações, apresenta indícios de que se 

estabeleceu com êxito. 

A partir desses resultados, a Atividade V foi desenvolvida de forma satisfatória 

no ambiente formado pelo conjunto de condições que o sujeito deve levar em conta 

para realizar sua atividade, que é o modelo SAI de Rabardel (1995), caracterizando, 

então, a ocorrência dos processos de instrumentalização e instrumentação da 

Gênese Instrumental. 

O diálogo entre os professores, verificado pelo aplicador, após as dúvidas que 

surgiram durante a Atividade IV, favoreceram a troca de ideias e a reformulação de 

hipóteses, fazendo com que surgissem os esquemas de atividade coletiva 

instrumental (RABARDEL, 1995). 

A partir desses resultados, conclui-se que, na Atividade V, ocorreu a 

transformação do software GeoGebra de artefato em instrumento, característica 

fundamental da Gênese Instrumental de Rabardel (1995). Além disso, verifica-se 

que o insucesso da Atividade IV e a aplicação, logo na sequência, da Atividade V, 

com características próximas, foi de suma importância. 

É importante notar que, após um contato inicial com o GeoGebra, por meio de 

atividades simples, e com questionamentos constantes sobre objetos livres e 

dependentes, os professores conseguiram, de forma autônoma, criar uma nova 

ferramenta, fato que exige do usuário do GeoGebra a clara distinção entre objetos 

livres e dependentes. Nesse ponto ficam evidenciados os processos de 

instrumentação e instrumentalização de Rabardel (1995). 

 
 

4.6 Atividade VI: Construindo os gráficos de algumas funções 

 
Nesta atividade, buscou-se que os professores tivessem seus primeiros 

contatos com a sintaxe própria do GeoGebra e com a possibilidade de configurar os 

objetos construídos (estilo, cor, traçado etc.) de acordo com a sua necessidade. 

Para tanto, os professores deveriam realizar a construção dos gráficos de “3x+2y=6” 

e “y=3x² - 4x - 6”. Para realizar tais construções gráficas, as expressões deveriam 

ser digitadas no campo Entrada do GeoGebra (Figura 31). 
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Figura 31: campo Entrada do GeoGebra. 

 

 

A sintaxe de digitação foi apresentada aos professores de acordo com a 

Figura 32. 

 

Figura 32: digitação no campo Entrada. 

 

 

 

Logo na sequência, o comando propriedades foi utilizado. Os professores 

foram, então, convidados a explorar as possibilidades apresentadas na janela 

propriedades, como estilo e cor (Figura 33). 
 

Figura 33: janela para modificar a cor dos objetos construídos no GeoGebra. 

 

 

Uma vez que os professores tiveram os contatos iniciais com a sintaxe e a 

possibilidade de alterar características dos objetos, eles foram convidados a 

construir os gráficos que representam as expressões 25323
22 =−−+ yyxx e 
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3
2

3
−

−
=

x
y . No arquivo com tais representações gráficas, os professores deveriam 

deixar expressas as dificuldades encontradas. 

 
 
4.6.1 Análise da Atividade VI 

 
Nas três oficinas realizadas, as dificuldades para inserção do texto no campo 

Entrada do GeoGebra foram poucas, conforme as informações apresentadas no 

Quadro 7. 
 

Quadro 7: quantidade de professores que relataram dificuldades para inserção do texto no campo 
Entrada do GeoGebra. 

 

Oficina Quantidade de 
professores 

Quantidade de professores que 
relataram dificuldades para inserção do 
texto no campo Entrada do GeoGebra 

1 26 5 

2 13 2 

3 15 3 
 

 

As dificuldades relatadas apresentaram convergência para a sequência 

correta de digitação dos parênteses em 3
2

3
−

−
=

x
y . A Figura 34 apresenta o relato 

de um dos professores sobre tal dificuldade. 

 
Figura 34: relato de um dos professores sobre a dificuldade encontrada na digitação do campo Entrada. 
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Apesar das dificuldades relatadas, todos os professores conseguiram realizar 

corretamente a digitação, além de alterarem as propriedades (cor, estilo etc.) das 

representações gráficas. É importante salientar que, durante as aplicações das 

oficinas, os professores verbalizavam que apresentar as diferentes representações 

gráficas com cores distintas poderia auxiliá-los em sala de aula, facilitando a 

visualização das diferenças e/ou semelhanças gráficas. 

A Atividade VI é simples, apenas introdutória ao estudo de gráficos, mas, 

mesmo assim, ocorreram as várias interações instrumentais. São elas:  

• a relação sujeito-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com êxito, 

uma vez que os sujeitos, apesar das dificuldades relatadas, conseguiram 

utilizar corretamente a sintaxe do GeoGebra; 

• a relação sujeito-instrumento apresenta indícios de que se estabeleceu com 

sucesso, uma vez que os professores conseguiram configurar de várias 

formas suas representações gráficas; 

• a relação instrumento-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com 

sucesso, uma vez que o software GeoGebra atendeu às necessidades de 

representação gráfica a partir de uma representação algébrica; 

• a relação sujeito-objeto mediada pelo instrumento, como consequência da 

boa realização das demais interações, apresenta indícios de que se 

estabeleceu com êxito. 

Assim, a Atividade VI foi desenvolvida de forma satisfatória no ambiente do 

modelo SAI de Rabardel (1995), caracterizando, então, a ocorrência dos processos 

de instrumentalização e instrumentação da Gênese Instrumental. O surgimento dos 

esquemas de atividade coletiva instrumental de Rabardel (1995) também pôde ser 

verificado, uma vez que, diante das dúvidas de digitação, os professores dialogaram, 

formularam hipóteses e chegaram a uma solução satisfatória para a representação 

gráfica da função dada por 3
2

3
−

−
=

x
y .  

Conclui-se, então, que, na Atividade VI, ocorreu a transformação do software 

GeoGebra de artefato em um instrumento, característica fundamental da Gênese 

Instrumental de Rabardel (1995).  
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4.7 Atividade VII: Estudo do gráfico da função afim 

 
Na Atividade VII, os professores deveriam fazer o estudo do gráfico de uma 

função afim aproveitando o dinamismo oferecido pelo GeoGebra, principalmente no 

que diz respeito a manipular os coeficientes, tanto angular como linear. Para tanto, 

inicialmente, os professores deveriam configurar a caixa de ferramentas de tal forma 

que apenas as ferramentas Mover, Seletor e Transladar janela de visualização 

ficassem visíveis, conforme a Figura 35. 

 

Figura 35: caixa de ferramentas do GeoGebra configurada com as ferramentas Mover, Seletor e Transladar 

janela de visualização. 

 

 

Após isso, os professores deveriam configurar a ferramenta Seletor, de tal 

forma que o intervalo de variação ficasse entre -50 e +50. A Figura 36 mostra a 

janela de configuração da ferramenta Seletor. 
 

Figura 36: janela de configuração da ferramenta Seletor. 

 

 

 Os professores deveriam, então, explorar a ferramenta Seletor, identificando 

que ela fornece a possibilidade de mudança nos valores dados a uma variável. 

 Após isso, os professores tiveram que criar dois seletores, denominados “a” e 

“b”, e, na sequência, digitar, no campo de entrada do GeoGebra (Figura 31), o 

seguinte: “f(x) = a*x+b”. Com isso feito, os professores deveriam responder alguns 

questionamentos, que sofreram alterações entre as oficinas. 
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 Na oficina piloto, os questionamentos foram: 

• Observe na janela algébrica quais são os objetos livres e quais são os objetos 

dependentes. Explique essa diferença de caracterização. 

• Mova os seletores. O que você observa na janela algébrica? E na janela 

geométrica? 

• O que a mudança no valor do seletor “a” causa na representação gráfica da 

função? Exemplifique. 

• O que a mudança no valor do seletor “b” causa na representação gráfica da 

função? Exemplifique. 

• Em qual situação o gráfico da função f(x) = ax + b é paralelo ao eixo das 

abscissas? Como você justifica isso matematicamente? 

• Em qual situação o gráfico da função f(x) = ax + b é perpendicular ao eixo 

das abscissas? Como você justifica isso matematicamente. 

Nas oficinas 2 e 3, em consequência dos resultados que serão apresentados 

na análise desta atividade, as duas últimas questões foram modificadas para: 

• Quando duas retas são paralelas? Em qual situação o gráfico da função f(x) = 

ax + b é paralelo ao eixo das abscissas? Como você justifica isso 

matematicamente? 

• Quando duas retas são perpendiculares? Em qual situação o gráfico da 

função f(x) = ax + b é perpendicular ao eixo das abscissas? Como você 

justifica isso matematicamente? 

 
 

4.7.1 Análise da Atividade VII 

 
Na Atividade VII, no que diz respeito a configurar a caixa de ferramentas e 

utilizar a ferramenta Seletor, os professores não apresentaram dificuldades. Ao fazer 

a interpretação da mudança nos valores dos seletores, os professores conseguiram 

perceber que a variação nos valores do seletor “a” causava uma mudança na 

inclinação da representação gráfica da função dada por “f(x) = ax + b”, enquanto a 

variação nos valores do seletor “b” causava uma translação na representação gráfica 

da função dada por “f(x) = ax + b”. Verifica-se, assim, que os seletores “a” e “b” 
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representavam, respectivamente, o coeficiente angular e o coeficiente linear da 

função dada por “f(x) = ax + b”. 

Porém, alguns professores não responderam corretamente em quais 

condições o gráfico da função “f(x) = ax + b” é perpendicular ao eixo das abscissas. 

Esperava-se que os professores identificassem, por meio da manipulação dos 

valores dos coeficientes, que a representação gráfica da função não poderia ser 

perpendicular ao eixo das abscissas, pois, se isso ocorresse, não haveria mais uma 

“f(x)”, porque, para um mesmo elemento do domínio da função, existiriam infinitas 

imagens. 

O Quadro 8 mostra a evolução nos acertos dos professores na identificação 

das condições de paralelismo entre a representação gráfica e o eixo das abscissas e 

na identificação da não possibilidade da representação gráfica da função afim ser 

perpendicular ao eixo das abscissas. 

 
Quadro 8: evolução nos acertos dos professores na atividade sobre o estudo do gráfico da função afim.  

 

Oficina 
Quantidade 

de 
professores 

Identificaram 
corretamente a condição 

de paralelismo entre a 
representação gráfica da 
função afim e o eixo das 

abscissas 

Identificaram a não 
possibilidade da 

representação gráfica da 
função afim ser 

perpendicular ao eixo das 
abscissas 

1 26 25 18 

2 13 13 10 

3 15 15 14 
 

 

 Na Figura 37 são ilustradas algumas explicações dos professores sobre as 

condições nas quais a representação gráfica da função afim é perpendicular ao eixo 

das abscissas. 
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Figura 37: alguns registros explicando as condições nas quais a representação gráfica da função afim é 

perpendicular ao eixo das abscissas. 

 

 

Com os resultados da oficina piloto e buscando-se uma maior reflexão dos 

professores sobre as condições necessárias para que a representação gráfica de 

uma função afim seja perpendicular ao eixo das abscissas, procurou-se, na face 

reflexiva do Design Experiments, que permite que conjecturas sejam testadas no 

experimento, uma mudança no modelo da oficina. Neste caso, da oficina piloto para 

a oficina 2, incrementou-se um questionamento de reflexão aos professores. Assim, 

as questões que na oficina piloto eram apresentadas como: 

• Em qual situação o gráfico da função f(x) = ax + b é paralelo ao eixo das 

abscissas? Como você justifica isso matematicamente? 

• Em qual situação o gráfico da função f(x) = ax + b é perpendicular ao eixo 

das abscissas? Como você justifica isso matematicamente? 

foram alteradas para: 

• Quando duas retas são paralelas? Em qual situação o gráfico da função f(x) = 

ax + b é paralelo ao eixo das abscissas? Como você justifica isso 

matematicamente? 
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• Quando duas retas são perpendiculares? Em qual situação o gráfico da 

função f(x) = ax + b é perpendicular ao eixo das abscissas? Como você 

justifica isso matematicamente? 

Ainda com um resultado não satisfatório na oficina 2 e levando-se em conta 

os erros conceituais nas respostas dos professores, tentou-se minimizar a 

ocorrência das “Variáveis de aprendizagem” do Design Experiments, que trata do 

conhecimento dos sujeitos participantes da pesquisa, inserindo-se no início da 

atividade a conceituação de função.  

Levando-se em consideração a evolução apresentada entre uma oficina e 

outra, verificou-se que as mudanças propostas apresentaram efeitos positivos. A 

Atividade VII permitiu a ocorrência das várias interações instrumentais. São elas:  

• a relação sujeito-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com êxito, 

uma vez que os sujeitos conseguiram fazer a análise dos significados dos 

coeficientes da função afim; 

• a relação sujeito-instrumento apresenta indícios de que se estabeleceu com 

sucesso, uma vez que os professores conseguiram configurar corretamente a 

caixa de ferramentas, fazendo seu uso de forma satisfatória; 

• a relação instrumento-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com 

sucesso, uma vez que o software GeoGebra atendeu às necessidades de 

representação gráfica da função afim; 

• a relação sujeito-objeto mediada pelo instrumento, como consequência da 

boa realização das demais interações, apresenta indícios de que se 

estabeleceu com êxito. 

Essa relação sujeito-objeto mediada pelo instrumento fica evidente no registro 

de um dos professores participantes ao fazer o estudo das condições nas quais a 

representação gráfica da função afim é perpendicular ao eixo das abscissas. A 

Figura 38 mostra que o sujeito alterou as características do instrumento, formulou 

hipóteses e chegou à conclusão da impossibilidade. 
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Figura 38: relato que evidencia a relação sujeito-objeto mediada pelo instrumento. 

 

Por meio dos avanços dos resultados obtidos nas três oficinas realizadas, 

pode-se dizer que a Atividade VII foi desenvolvida de forma satisfatória no ambiente 

do modelo SAI de Rabardel (1995), caracterizando, então, a ocorrência dos 

processos de instrumentalização e instrumentação da Gênese Instrumental. 

Ressalta-se que a atividade trabalha de forma bem interligada as relações entre dois 

tipos de representações de uma função afim: a algébrica e a geométrica. 

 
 

4.8 Atividade VIII: Resolução gráfica de inequações 

 
Na Atividade VIII, os professores deveriam configurar a caixa de ferramentas 

do GeoGebra de tal forma que ficassem disponíveis apenas as ferramentas Mover, 

Novo ponto, Interseção de dois objetos e Transladar a janela de visualização, 

conforme a configuração apresentada na Figura 39. 
 

Figura 39: configuração da caixa de ferramentas para a Atividade VIII. 

 

 
Além de configurar a caixa de ferramentas, os professores deveriam deixar 

aparentes os eixos e a malha. Todo esse processo de configuração do ambiente do 

GeoGebra para a realização de uma atividade está inserido na instrumentalização 

de Rabardel (1995). 

Após isso, os professores eram orientados a digitar duas funções distintas, 

“f(x) = 2x + 1” e “g(x) = -3x + 11”, no campo Entrada (Figura 31) do GeoGebra. Cada 

professor poderia mudar a cor e a espessura das representações gráficas de acordo 

com sua vontade. 
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Com os registros algébricos e geométricos disponíveis, os professores, 

fazendo uso das ferramentas disponíveis, deveriam responder, com base na 

observação das representações gráficas, que valores de “x” satisfazem: 

• “2x + 1 = 0”. Como você conclui isso? 

• “-3x + 11 = 0”. Como você conclui isso? 

• “2x + 1 = -3x + 11”. Como você conclui isso? 

• “2x + 1 > -3x + 11”. Como você conclui isso? 

• “2x + 1 < -3x + 11”. Como você conclui isso? 

 

As representações gráficas das funções descritas acima podem ser 

observadas na Figura 40, que também apresenta um conjunto de pontos, com suas 

respectivas coordenadas, que facilitam as análises para responder às questões 

propostas. Isso era o que esperávamos como estratégia de resolução por parte dos 

professores participantes. 
 

Figura 40: representações gráficas para resolução de inequações. 

 

 

Observa-se, por meio dos pontos demarcados na Figura 40, que as respostas 

para as questões apresentadas são: 

• 2x + 1 = 0, para x = -0,5, pois é o valor de f quando y = 0; 

• -3x + 11 = 0, para x = 3,67, pois é o valor de g quando y = 0; 

• 2x + 1 = -3x + 11, para x = 2, pois é a ordenada do ponto de interseção das 

representações gráficas de f e g; 
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• 2x + 1 > -3x + 11, em todo x real que esteja no intervalo ]2, +∞[, pois a 

imagem de f, nesse intervalo, é sempre maior que a imagem de g; 

• 2x + 1 < -3x + 11, em todo x real que esteja no intervalo ]-∞, 2[, pois a imagem 

de f, nesse intervalo, é sempre menor que a imagem de g. 

É importante notarmos que o valor de x = 3,67 como resposta para a segunda 

pergunta é aproximado, fato já discutido no capítulo 3.3 deste trabalho. 

 
 

4.8.1 Análise da Atividade VIII 

 
Apenas na oficina piloto a Atividade VIII não apresentou um resultado 

satisfatório. O motivo foi o curto período de tempo restante para sua realização. 

Como tal fato foi constatado na realização da Atividade V, para as demais oficinas, 

levando-se em consideração a reformulação de etapas das oficinas que o Design 

Experiments nos permite, as oficinas 2 e 3 foram reformuladas, de tal forma que os 

dois encontros, de quatro horas cada, passassem para quatro encontros de quatro 

horas cada. 

Tal mudança trouxe resultados positivos: enquanto a oficina piloto teve 20 

professores, num total de 16 que não conseguiram ter tempo para realizar a 

atividade, nas oficinas 2 e 3, todos os professores realizaram a Atividade VIII com 

sucesso. 

É importante destacar que, principalmente nas oficinas 2 e 3, muitos 

professores comentavam que nunca tinham visto a resolução de uma inequação 

com o uso das representações gráficas. Também vale notar que três professores, 

contabilizando todas as oficinas, mesmo com a correta interpretação entre as 

representações algébricas e geométricas realizadas com os dados disponíveis na 

tela do GeoGebra, ao justificar a escolha de suas respostas, resolveram 

algebricamente as inequações, como nos mostra a Figura 41. 
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Figura 41: exemplo de resolução algébrica de inequações. 

 
 
 

Quanto à oficina piloto, não é possível realizar uma análise coerente da 

atividade em decorrência do elevado número de professores que não realizou a 

atividade por causa da falta de tempo. Levando-se em consideração as oficinas 2 e 

3, a Atividade VIII atingiu as várias interações instrumentais. São elas:  

• a relação sujeito-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com êxito, 

uma vez que os sujeitos conseguiram fazer a análise das representações 

gráficas e os pontos de interseção para resolverem as questões propostas; 

• a relação sujeito-instrumento apresenta indícios de que se estabeleceu com 

sucesso, uma vez que os professores conseguiram configurar corretamente a 

caixa de ferramentas, fazendo seu uso de forma satisfatória, além de 

trabalharem paralelamente com as representações algébricas e geométricas 

disponibilizadas pelo GeoGebra; 

• a relação instrumento-objeto apresenta indícios de que se estabeleceu com 

sucesso, uma vez que o software GeoGebra atendeu às necessidades de 

representação gráfica e algébrica das funções dadas; 

• a relação sujeito-objeto mediada pelo instrumento, como consequência da 

boa realização das demais interações, apresenta indícios de que se 

estabeleceu com êxito. 
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Assim, a Atividade VIII atendeu satisfatoriamente o modelo SAI de Rabardel 

(1995), caracterizando, então, a ocorrência dos processos de instrumentalização e 

instrumentação da Gênese Instrumental. Assim como nas atividades anteriores, 

ressalta-se que a atividade trabalha de forma bem interligada, com duas 

representações distintas de um mesmo objeto matemático: o algébrico e o 

geométrico. 

 
 

4.9 Elaborando um plano de aula 

 

Ao pedir que os professores elaborassem um plano de aula, o objetivo era 

verificar se esse curto período de experiência com o GeoGebra e o formatos das 

atividades propostas ofereceram aos professores a capacidade de fazer uso do 

software em uma atividade que possuísse uma estrutura capaz de levar o aluno a 

refletir, criar e testar suas hipóteses. 

Por problema de tempo, os poucos professores, três, que apresentaram o 

plano de aula na oficina piloto, o fizeram de forma muito rápida e, portanto, tais 

planos de aula foram descartados da análise. 

Na oficina 2, devido a um evento realizado na universidade, como citado no 

capítulo 5.2.2, os professores não puderam realizar suas atividades no encontro 

presencial, o que acabou abrindo margens às consultas não desejadas. Dessa 

forma, tais planos de aula também foram desconsiderados para análise. 

Na oficina 3, os professores tiveram um encontro completo de quatro horas 

para realizar o plano de aula. Por esse motivo, tais planos de aula foram 

considerados satisfatórios para análise. 

Os planos de aula estão disponíveis no ANEXO III deste trabalho, sendo 

importante ressaltar que foram preservadas as formatações e a ortografia utilizadas 

pelos professores. Os 13 professores participantes escolheram os seguintes temas 

para os seus planos de aula: 

• estudo do gráfico de funções de 2º grau: o professor propõe o estudo do 

gráfico de uma função geral dada por “f(x) = ax² + bx + c”, na qual “a”, “b” e “c” 

são seletores. No desenvolvimento da aula, o professor apresenta uma série 
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de questionamentos sobre o comportamento da representação gráfica de 

acordo com a mudança dos valores dos seletores. Solicita, ao final, que os 

alunos concluam que modificações acontecem na representação gráfica de 

acordo com a variação de cada coeficiente; 

• Teorema de Pitágoras: o professor propõe a construção de um triângulo 

retângulo e as construções de quadrados com bases em cada um dos lados 

do triângulo. Pede que os alunos meçam as áreas e verifiquem que relação 

matemática existe entre elas. Na sequência, os alunos devem movimentar a 

figura e verificar se a relação continua acontecendo. O professor destaca no 

seu plano de aula que o objetivo não é demonstrar o Teorema de Pitágoras, 

mas mostrar que seu resultado é verdadeiro para os triângulos construídos; 

• trinômio quadrado perfeito: o professor propõe uma configuração da caixa de 

ferramentas com ferramentas predefinidas. Os alunos devem construir 

quadrados utilizando como medida de lados um valor variável (seletores). 

Após isso, o professor propõe a construção de um quadrado de lado “a + b” 

(com o uso dos seletores “a” e “b”) e que, na sequência, os alunos escrevam 

a expressão algébrica que representa a área desse quadrado; 

• incentro: seu plano de aula consiste na construção do incentro de um 

triângulo. Não apresenta dinamismo nem questionamentos; 

• Lugar Geométrico 1: o professor pede que os alunos configurem a caixa de 

ferramentas com ferramentas preestabelecidas. Apenas com essas 

ferramentas, os alunos devem fazer uma série de construções que dão como 

resultado uma circunferência. Por meio das construções e medidas 

realizadas, o professor espera que os alunos conceituem o Lugar Geométrico 

1; 

• Tangram: o professor propõe o trabalho paralelo entre dobradura e o 

GeoGebra. Com questionamentos realizados, os alunos devem chegar às 

relações entre as áreas de cada peça do Tangram feita com dobradura e 

testar seus resultados no Tangram construído no GeoGebra; 

• estudo dos gráficos das funções de 2º grau: o plano de aula segue a linha do 

primeiro plano de aula aqui apresentado, mas este professor faz apenas o 

estudo do coeficiente “a”, ou seja, situações com concavidade da parábola 

para cima ou para baixo; 
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• retas paralelas e perpendiculares: faz a proposta de construções de retas 

paralelas e perpendiculares, sem vínculo com movimento ou janela algébrica; 

• soma dos ângulos internos de um triângulo: repete a atividade de soma de 

ângulos internos de um triângulo proposta na oficina; 

• triângulo inscrito e circunscrito: define a configuração da barra de 

ferramentas, mas propõe uma construção sem dinamismo ou relação com a 

janela de álgebra; 

• comparação de gráficos de funções: propõe a construção, na mesma tela, de 

gráficos da função afim, quadrática e exponencial. Questiona os alunos sobre 

suas diferenças e como fazer para identificar, a partir do gráfico dado, como a 

função pode ser classificada; 

• estudo do gráfico da função afim: repete a atividade realizada na oficina sobre 

esse tema; 

• estudo do gráfico da função afim: escreve problemas que relacionam 

grandezas (combustível e preço a pagar, distância e tempo etc.) e pede que 

os alunos os representem graficamente no GeoGebra. 

Dois professores, que sentavam próximos na realização da oficina 3, 

apresentaram o mesmo plano de aula sobre o Teorema de Pitágoras. Um professor 

apresenta um plano de aula confuso, mas seu objetivo é que os alunos aprendam a 

usar ferramentas do GeoGebra. Dessa forma, totalizamos os 15 professores 

participantes. 

Pode-se observar que os professores apresentam, excluindo-se alguns casos, 

uma preocupação sobre a reflexão e o levantamento de hipóteses que o aluno pode 

realizar ao fazer uma atividade utilizando o software GeoGebra. Entende-se, então, 

que tais professores compreenderam que explorar a característica dinâmica e as 

várias formas de registros que o GeoGebra fornece pode ser um bom caminho para 

suas práticas em sala de aula. Quanto à Gênese Instrumental de Rabardel (1995), 

verifica-se nas atividades a preocupação com a instrumentalização, ao configurar o 

GeoGebra de acordo com as suas necessidades, e com a instrumentação, na 

instância de transformar o artefato em instrumento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
  
Ao apresentar o objetivo principal deste trabalho, que é o desenvolvimento de 

uma oficina com o uso do GeoGebra para professores que lecionam Matemática no 

ensino básico, que possibilite que eles elaborem estratégias próprias de ensino e 

aprendizagem, lançou-se a seguinte questão de pesquisa: quais orientações são 

necessárias para que uma oficina inicial de GeoGebra, estruturada de acordo com a 

Gênese Instrumental de Rabardel (1995), possibilite que os professores de 

Matemática da escola básica participantes possam elaborar estratégias próprias de 

ensino e aprendizagem com o uso desse software? 

Tal questão guiou as atividades propostas e as análises dos resultados 

apresentados pelos professores. 

Logo de início, foi possível verificar que é essencial que as primeiras 

orientações sejam no sentido de o professor entender a necessidade do correto uso 

de ferramentas para a construção de um objeto matemático muito bem definido, 

como, por exemplo, o triângulo equilátero. Fazendo uso do triângulo equilátero como 

exemplo, a construção realizada deve, independente das movimentações realizadas 

nos objetos presentes na tela do GeoGebra, permanecer com as propriedades de 

um triângulo equilátero. Alguns professores, que não possuíam contato anterior com 

softwares de geometria dinâmica, realizavam a construção do triângulo equilátero 

“por tentativa”. Após as orientações dadas para movimentação, percebiam que sua 

construção não atendia às condições necessárias para sempre ser um triângulo 

equilátero. Esse processo está inserido na instrumentação de Rabardel (1995). 

Outra orientação verificada foi o processo de configuração da caixa de 

ferramentas, que está inserida no âmbito da instrumentalização de Rabardel (1995). 

Além de agilizar os processos de construção e delimitar as técnicas construtivas, 

exigindo uma reflexão maior sobre as propriedades matemáticas do objetivo 

proposto, a configuração da caixa de ferramentas possibilitou que, de forma não 

proposital, os professores tivessem contato com ferramentas que não foram 

utilizadas durante as oficinas. Apesar de tais ferramentas não terem sido exploradas 

durante as oficinas, os professores as utilizaram na elaboração de seus planos de 

aula, o que caracteriza a relação sujeito-instrumento proposta no modelo SAI de 
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Rabardel (1995). É importante destacar esse processo, pois os professores tiveram 

autonomia para experimentar e utilizar ferramentas não trabalhadas nas oficinas, ou 

seja, extrapolaram as expectativas iniciais. 

Pesquisas anteriores, como as de Santos (2011), Conceição (2011), Nunes 

(2011) e Reis (2011), serviram como referência para a escolha das atividades 

propostas. Essa é uma orientação importante, pois foram pesquisas que 

apresentaram bons resultados com alunos e, consequentemente, os temas 

matemáticos abordados foram importantes para as atividades apresentadas na 

proposta de oficina deste trabalho. 

Como o Design Experiments visa à minimização de obstáculos, o 

aprimoramento da investigação entre as realizações de cada oficina guiou a 

pesquisa de tal forma a verificar algumas condições importantes para a elaboração e 

realização das oficinas. 

A primeira delas diz respeito ao tempo das oficinas, que está associado à 

variável sistêmica do Design Experiments, pois ficou evidente, nos relatos colhidos 

na realização da oficina piloto, que o tempo para realizar as atividades era curto. 

Dessa forma, tendo como objetivo reduzir esse obstáculo, houve um 

redimensionamento no tempo das demais oficinas, chegando-se à conclusão de 

que, para seguir a proposta de oficina apresentada neste trabalho, quatro encontros 

de quatro horas cada são suficientes e necessários. Essa divisão de tempo permite 

um melhor diálogo entre os participantes, característica das variáveis de clima do 

Design Experiments no que diz respeito à necessidade da cooperação entre os 

aprendizes, além de permitir a realização completa de todas as atividades propostas. 

Outro obstáculo a ser minimizado está inserido nas variáveis de 

aprendizagem do Design Experiments, principalmente no ponto que trata do 

conhecimento dos participantes da pesquisa. No decorrer das oficinas, verificou-se 

que pequenas adaptações nas atividades, como perguntas reflexivas, inserção de 

figuras e a conceituação dos entes matemáticos trabalhados, contribuíram para o 

sucesso dos resultados.  

Ao se diminuírem tais obstáculos, as orientações convergem com o TPACK 

(PALIS, 2010) no que diz respeito à formação de professores, pois os auxiliamos a 
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entenderem a tecnologia no âmbito das suas relações com conteúdos específicos e 

usos pedagogicamente apropriados. 

Assim, as orientações apresentadas encaminham a elaboração da proposta 

de oficina apresentada neste trabalho (ANEXO IV). É importante destacar que esta 

proposta de oficina não é denominada “proposta final”, pois a metodologia Design 

Experiments sempre propõe uma nova reflexão e avaliação do resultado anterior 

para um aprimoramento do resultado posterior. 

Voltando aos apontamentos iniciais deste trabalho, vale destacar que a 

formação de professores de Matemática é essencial, sendo as inovações 

tecnológicas uma de suas vertentes. Os PCN (BRASIL, 1998) destacam a 

importância do bom uso das tecnologias para que elas não se tornem uma máscara 

de um ensino tradicional baseado na recepção e na memorização de informações. 

Espera-se que este trabalho possa, nesse sentido, contribuir para a área da 

Educação Matemática, pois, mais importante do que as atividades realizadas 

durante as chamadas “lições”, são os questionamentos feitos para os professores, 

levando-os a “pensarem sobre a Matemática”, criando e testando suas hipóteses. Se 

isso ocorrer, a Gênese Instrumental de Rabardel (1995) terá seu objetivo alcançado, 

que é a transformação de um artefato em um instrumento. 
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO 

 

 

PESQUISA: A Gênese Instrumental na interação com o GeoGebra: desenvolvimento 

de uma oficina para professores de Matemática 

MESTRANDO: Sergio Vicente Alencar  

ORIENTADORA: Profa. Dra. Celina Aparecida Almeida Pereira Abar  

 

Caro Professor: 

  

O seguinte questionário tem como objetivo fornecer subsídios para uma pesquisa 

referente ao desenvolvimento de uma oficina de GeoGebra para professores de 

Matemática. 

Os dados coletados através deste instrumento serão utilizados unicamente para fins 

de pesquisa, sendo garantido o sigilo da identidade dos participantes. 

Agradecemos desde já sua colaboração!  

 

1) Nome: _______________________________________ 

 

2) Idade (em anos completos): ______________________ 

 

3) Escola: _______________________________________   Efetivo (   ) OFA (   ) 

 

4) Local da escola (bairro/cidade): ____________________ 

 

5) Tempo de magistério (em anos completos): ___________ 

 

6) Anos/Séries em que leciona em 2011: ___________________________________ 

 

7) Acumula cargo?  Rede Pública (   ) Rede particular (   )  Não (   ) 

 

8) Graduação: Licenciatura em Matemática (   ) 

   Bacharelado em Matemática (   ) 

   Licenciatura e Bacharelado em Matemática (   ) 
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   Outros (   ) Especifique: 

_______________________________________ 

 

9) Das tecnologias abaixo, assinale aquelas que você utiliza com alguma frequência 

em suas aulas: 

 

(   ) giz e lousa; 

(   ) régua, compasso e esquadro; 

(   ) softwares matemáticos (ex.: Cabri, GeoGebra, Winplot etc.); 

(   ) calculadora; 

(   ) materiais manipuláveis (Tangram, dobraduras etc.); 

(   ) outros. 

Quais:___________________________________________________________ 

 

10) Se na questão anterior você assinalou a opção “softwares matemáticos”, 

descreva, resumidamente, como os utiliza. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11) Você já conhece ou utilizou o software GeoGebra?  Sim (   )  Não (   )  

 

Se sua resposta foi sim, descreva brevemente o seu grau de 

conhecimento/utilização. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO II - AUTORIZAÇÃO 

 

O presente termo tem como objetivo esclarecer os procedimentos da pesquisa, 

principalmente os relativos à utilização dos dados coletados.  

O acesso aos arquivos e registros escritos será exclusivo dos pesquisadores e só 

poderá ser apresentado com a autorização dos participantes. Quando necessária a 

divulgação do material, os nomes serão substituídos por pseudônimos preservando 

a identidade dos sujeitos.  

As informações provenientes das análises do material coletado poderão ainda ser 

utilizadas pelos pesquisadores em publicações e/ou eventos científicos.  

De acordo com as informações acima, declaro, para os devidos fins e efeitos legais, 

que autorizo a Sergio Vicente Alencar, mestrando do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, e à Profa. Dra. Celina Aparecida Almeida Pereira Abar, do mesmo programa, 

a utilização dos dados coletados através da oficina de GeoGebra denominada “A 

Gênese Instrumental na interação com o GeoGebra: desenvolvimento de uma 

oficina para professores de Matemática” para fins de pesquisa, sendo garantido o 

sigilo de minha identidade. 

 

São Paulo, ___ de _______ de ______. 

 

Nome completo: __________________________________ 

       

Assinatura: _____________________________________ 
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ANEXO III – PLANOS DE AULA 

 

 
 

PLANO DE AULA 1 
 
 

Tema: estudo do gráfico de funções do 2º grau. 

 

Procedimento: 

 

- crie três seletores, denominando-os como “a”, “b” e “c”; 

- no campo entrada digite f(x)=a*x² + b*x + c; 

- modifique os valores dos seletores livremente. O que você observa na 

representação gráfica?; 

- agora, modifique apenas o valor do seletor “a”. Quais tipos de mudanças 

acontecem na representação gráfica da função? Descreva a concavidade da 

parábola quando a>0 e quando a<0; 

- agora, modifique apenas o valor do seletor “b”. Quais tipos de mudanças 

acontecem na representação gráfica da função?; 

- agora, modifique apenas o valor do seletor “c”. Quais tipos de mudanças 

acontecem na representação gráfica da função? Que relação existe com a 

intersecção da parábola como eixo y? Explique; 

- conclua qual tipo de mudança cada coeficiente pode causar na representação 

gráfica da função. 

 

 

 

PLANO DE AULA 2 
 

 

Tema: Teorema de Pitágoras 

 

Objetivo da atividade: Dado um triângulo retângulo, verificar a relação entre as áreas 

de três quadrados formados a partir dos lados do triangulo dado. Constatação que a 

soma de dois deles equivale ao terceiro. 
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Passos da atividade; 

- esconda os eixos e a malha 

- selecione as ferramentas: mover, novo ponto, reta perpendicular, segmento 

definido por dois pontos, polígono, polígono regular, ângulo, distancia/ comprimento/ 

perímetro, área, mover 

- construção de um triângulo retângulo: 

- construir um segmento de reta do ponto A ao ponto B, reta b2 

- construir uma reta perpendicular a reta b2 passando pelo ponto A, reta d 

- sobre a reta perpendicular d definir um ponto C  

- construir um segmento de reta do ponto C ao ponto B 

- manter visíveis os segmentos AB, AC, CB. 

- definir a medida o ângulo BÂC. 

- definir as medidas dos segmentos do triângulo. 

- do ponto A ao ponto C temos o segmento a1, tomando  a1 como um dos lados 

construa um polígono regular de quatro lados, um quadrado. 

- do ponto A ao ponto b temos o segmento b2, tomando  b2 como um dos lados 

construa um polígono regular de quatro lados, um quadrado. 

- do ponto C ao ponto B temos o segmento c2, tomando  c2 como um dos lados 

construa um polígono regular de quatro lados, um quadrado. 

- utilizando da janela de entrada, defina a área de cada um dos três quadrados, 

polígonos 1, 2, 3. 

- utilizando da janela de entrada, defina a soma das áreas dos quadrados formados 

a partir dos segmentos  a1 e b2 ;  K e L. 

- construído o triangulo retângulo, os três quadrados, definida as medidas dos 

segmentos do triangulo, as áreas dos quadrados verificar: 

    - objetos livres: pontos A, B. 

    - objetos dependentes: ponto C, segmentos  a, a1, a2, b1, b2, c1, c2, d, e, f, g, h,i, j, 

K, L, 

                                         Polígono (área) 1, 2, 3, ângulo α 

- conclusão: 

      - podem ser movidos os pontos livres A e B, mas a construção mantém sua 

integridade de triangulo retângulo com os quadrados anexos 

      - ao mover os pontos livres os valores dos segmentos mudam, os valores das 
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áreas mudam. 

      - ao mover os pontos livres o valor da soma da área de dois dos quadrados 

muda mas mantém a igualdade com o terceiro quadrado. 

      - dado um triângulo retângulo, a soma dos quadrados (de dois de seus lados) é 

igual ao terceiro quadrado. 

 

 

 

PLANO DE AULA 3 
 

 

Tema: Trinômio Quadrado Perfeito 

 

Objetivo: Construir no GeoGebra o trinômio quadrado perfeito 

Introdução: Relembrar os conceitos do trinômio quadrado perfeito.   

                   Fazer a construção do trinômio quadrado perfeito utilizando o GeoGebra. 

 

Etapas:  

1) Abrir o programa GeoGebra e explicar as janelas algébrica e a janela de 

construção gráfica 

 2) Clicar em  Ferramentas – Configurar caixa de ferramentas  

      Selecionar as ferramentas: Polígono Regular – Polígono - Reta definida por dois 

pontos – Polígono Regular – Reta Paralela – Reta Perpendicular – Interseção de 

dois pontos. 

3) Esconder a malha e o eixo. 

4) Clicar na ferramenta Polígono regular, 04 lados 

5)Clicar em reta definida por dois pontos e criar a reta sobre os pontos fixos do 

polígono. 

6)clicar na ferramenta polígono regular, 04 lados. E criar outro polígono sendo que 

um dos pontos desse novo polígono seja o Ponto C do polígono anterior. 

7) clicar em retas paralelas, e construir as paralelas, uma em relação ao lado 

superior do 2º polígono, outra no lado inferior do 1º polígono. 

8) clicar em reta perpendicular e construir a perpendicular em relação as paralelas.  

9) clicar em interseção de dois pontos, e marcar a interseção das retas paralelas 

com as perpendiculares, formando os retângulos.   

10)esconder as retas perpendiculares e paralelas. 
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11) clicar na ferramenta polígono e construir os retângulos. 

12) clicar na ferramenta área e observar o que acontece.  

13) na caixa de entrada digitar (a+b)² e clicar em enter 

14) na caixa de entrada digitar a²+2*a*b+b² e clicar em enter 

 

Conclusões Finais: 

 

a) Explique o que são objetos livres, e objetos dependentes. 

b) Clique na ferramenta mover, o que ocorre na janela da construção gráfica? E 

na janela algébrica? 

c) Ao mover o objeto o que ocorre com as áreas das figuras geométricas? 

 

 

 

PLANO DE AULA 4 
 

 

Tema: Incentro de um triângulo qualquer. 

 

Objetivos: Para que o aluno desenvolva seus conhecimentos em Geometria plana, 

faz-se necessário conhecer as características e propriedades do triângulo 

desenvolvendo seu conhecimento por meio de construções geométricas, seja com 

compasso, régua e transferidor, como usando o Geogebra. 

 

Passos da Atividade: 1) Relembrar construção de bissetriz 

                                  2) Construção: conceito de Incentro e Circunferência inscrita 

                                  

Atividade 1 : Relembrando Construção de Bissetriz 

 

• Construir um ângulo 

• Traçar circunferência de centro no vérticce 

• Interceptar circunferência e os lados do ângulo 

• Marcar os pontos da interseção 

• Traçar segmento com extremidades nesses pontos 
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• Fazer 2 circunferências de centro em cada um dos pontos que passe pelo 

outro ponto desse segmento 

• Interceptar as 2 circunferências 

• Traçar a reta que passe pelo vértice e o ponto de interseção 

• Mover um dos pontos fixos e observar o que acontece ao aumentar ou 

diminuir o ângulo. 

Para essa atividade foram usadas as ferramentas: ponto, segmento, interseção de 

objetos, circulo de centro e um de seus pontos. 

Atividade 2 : Incentro e circunferência inscrita no triângulo 

 

• Construir um triângulo qualquer 

• Marcar os ângulos internos desse triângulo 

• Construir as bissetrizes dos 3 ângulos ( pode usar a ferramenta de bissetriz) 

• Interceptar as três bissetrizes 

• Marcar o ponto de interseção (Incentro M) 

• Traçar a perpendicular que passa pelo ponto de interseção e um dos lados 

(pode usar a ferramenta de reta perpendicular 

• Interceptar o ponto de interseção e a perpendicular (N) 

• Traçar circunferência de centro no incentro e no N que tem como tangentes 

os três lados do triângulo 

• Movimentar os vértices do triângulo e observe o que acontece com a 

circunferência inscrita 

 

Foram usadas as ferramentas: ponto, polígono, interseção entre objetos, segmento 

definido por 2 pontos, bissetriz , perpendicular e circunferência.  

 

 

 
PLANO DE AULA 5 

 
 

Tema: Construção de Circunferências (LG1). 

 

Objetivo: Construção das figuras geométricas e reconhecimento do que é cada lugar 

geométrico apresentado. 
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ETAPAS: 

 

1 – Relembrar os conceitos aplicados na construção geométrica no caderno, 

recordando qual era o lugar geométricos 1. 

2 – Utilizando os conhecimentos recordados do LG1, lembrar o porque ele é 

considerado um lugar geométrico.  

3 - Abrir o programa GeoGebra explicar o que são janela de visualização gráfica e 

janela algébrica. 

 

4 – Configurar as ferramentas que serão utilizadas: 

- Clicar em ferramentas/ configurar caixa de ferramentas. 

- Clicar em remover as ferramentas que estão à esquerda. 

- Clicar sobre a ferramenta novo ponto e clicar em incluir, repetir o processo para as 

ferramentas, segmento definido por dois pontos, circulo definido pelo centro e 

um de seus pontos, circulo dados centro e raio, compasso e transladar. 

5 – Esconder as malhas e os eixos: 

- Clicar com o botão direito na janela de visualização gráfica e clicar sobre malha, 

clicar novamente sobre a janela gráfica e clicar sobre eixos para esconder os eixos. 

6 – Clicar sobre a ferramenta circulo definido por dois pontos e criar uma 

circunferência de qualquer tamanho que caiba na janela de visualização. 

7 - Clicar na ferramenta segmento de reta definido por dois pontos e clicar no ponto 

do centro da circunferência e no ponto da circunferência. 

- mostrar que na janela gráfica apareceu o valor de um segmento, abaixo da pasta 

segmento dependente. 

8 – Clicar na ferramenta novo ponto e clicar em qualquer outra parte da 

circunferência. 

9 – Repetir o processo de criação de segmento de reta, desta vez do centro com o 

novo ponto criado. 

- mostrar que na janela gráfica apresentou-se uma nova medida para o segmento 

construído com o mesmo valor do segmento anterior. 

10 – Pedir para repetir o processo de criação de pontos e segmentos sobre a 

circunferência e verificarem os valores, que foram encontrados como medidas 

dos segmentos. 

11  - Discutir o que é equidistância entre os pontos e conceituar o LG1. 
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12 – Explorar as ferramentas de circunferência apresentadas e verificar as 

propriedades de lugar geométrico com as novas circunferências. 

13 – Salvar o arquivo na área de trabalho como lg1_seunome.ggb. 

14 – Para o lar: 

O professor Fábio tem um maravilhoso sítio onde tem plantada um pé de jaca, 

visando o bem estar de todos que visitam ele resolver cercar a jaqueira para que 

nenhuma caia na cabeça dos visitantes. Ele montou uma cerca em que todos os 

pontos desta cerca estão a exatamente a 2m do caule da jaqueira, represente a 

construção desta cerca vista do alto, usando um ponto como sendo a jaqueira.   

 
 
 

PLANO DE AULA 6 
 
 

Tema: Tangram. 

 

Atividade será aplicada a alunos da 6ª série. 

Vamos produzir o tangram com o auxilio do GeoGebra. 

O objetivo desta atividade é de apresentar os polígonos e as formas que podem ser 

construídos, através das novas tecnologias, com a utilização de dobraduras e 

também com ferramentas como régua, compasso, esquadros, etc. 

A antes da atividade no GeoGebra os alunos deverão acompanhar a construção do 

tangram por meio de dobraduras. 

 

No GeoGebra, iniciaremos utilizando um polígono regular de 4 lados, clicamos em 

dois pontos quaisquer para formar o nosso polígono regular. 

 

Como se estivesse dobrando uma folha de sulfite, utilizando uma das pontas, para 

que possamos formar um quadrado perfeito em seguida recortamos a folha tirando a 

tira que vai ter a forma de um retângulo, e passamos um traço exatamente onde 

ficou a marca da dobra. 

 

Com o segmento definido por dois pontos, clicamos nos pontos BD. 

 

Dobramos a nossa folha de sulfite, pegando uma das pontas, que já foi traçada e 
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colocando exatamente na outra ponta deste traço , formando um triangulo, pegamos 

uma das pontas que não tem traço e colocamos exatamente na intersecção entre a 

linha traçada e a marca de dobra da dobra anterior. Em seguida faremos um traço 

da penúltima dobra até a perpendicular da ultima dobra e um traço exatamente na 

ultima dobra.    

 

Agora com a ferramenta ponto médio e centro, clicamos no segmento entre os 

pontos CD e BC, utilizando a ferramenta segmento definido por dois pontos clicamos 

nos pontos EF.  

No próximo passo poderemos utilizar as ferramentas mediatriz, reta perpendicular ou 

ponto médio ou centro, escolhemos ponto médio ou centro, pois consideramos que 

esta ferramenta neste momento é mais simples e rápida, clicamos na ferramenta e 

em seguida no segmento de reta EF. Então pegamos a ferramenta segmento 

definido por dois pontos, clicamos nos AG, o ponto G foi criado na operação anterior. 

 

Dobramos a nossa folha de sulfite, pegando a primeira ponta que foi dobrada e 

levamos até o ponto de intersecção no centro da folha e executamos uma nova 

dobra em seguida traçamos em cima da dobra, o que formara um polígono regular 

de 4 lados (quadrado) e um polígono regular de 3 lados (triangulo). 

 

Neste momento utilizaremos a ferramenta reta perpendicular, clicamos no ponto E 

no segmento BD em seguida clicamos no ponto F e no segmento BD. Agora 

utilizaremos a ferramenta intersecção de dois objetos, clicamos na intersecção da 

reta perpendicular h com o segmento BD e depois na reta perpendicular i com o 

segmento BD 

 

Após a conclusão do tangram podemos solicitar que ele forme outras figuras 

geométricas, utilizando as figuras do tangram, tais como quadrado com dois 

triângulos, losangos com triângulos, etc. 

 

Ferramentas que deveram ser utilizadas: Mover; novo ponto; segmento definido por 

dois pontos; reta perpendicular e polígono.  
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PLANO DE AULA 7 
 

 

Tema: Função do Segundo Grau ou função quadrática. 

 

1º colegial do ensino médio. 

Função do Segundo Grau ou função quadrática. 

Construção de uma parábola. 

O GeoGebra será usado para verificar a curva aberta formada pela parábola. 

O GeoGebra ira mostrar os eixos para uma melhor visualização.  

Devem ficar disponível as seguintes ferramentas: Novo ponto, reta definida por dois 

pontos, Seletor, Transladar janela de visualização , Mover.  

Estudar a parábola a partir de uma função determinada ( a positivo e a negativo).  

Para melhor compreensão deixar positivo de uma cor e negativo de outra. 

Objetivo: verificar as curvas e as posições de cada parábola   

 

 

 
PLANO DE AULA 8 

 

 

Tema: Retas paralelas e perpendiculares. 
 

• Público Envolvido: Alunos do 6º e 7º anos. 

 

• Objetivo: Fazer com que o aluno entenda as definições e saiba localizá-las no 

seu cotidiano. 

 

 

 

PLANO DE AULA 9 
 
 

Tema: Soma de ângulos internos de um triângulo. 
 
Copiou a atividade de soma de ângulos internos realizada na oficina. 
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PLANO DE AULA 10 
 
 

Tema: Triângulo inscrito e circunscrito. 
 
Configurar a barra de ferramentas de tal forma que fiquem disponíveis as 

possibilidades de utilizar circunferência, polígono, reta, ponto e tangente. 

Construir, junto com os alunos, triângulos inscritos e circunscritos. 

 

 

 

PLANO DE AULA 11 

 

 

Tema: Estudo dos gráficos de funções 

 

Disciplina: Matemática 

Série/ano: 1º ano do Ensino Médio. 

Conteúdo: Gráficos de Funções 

• 1º grau 

• 2º grau 

• Exponencial 

• Logarítmica. 

 

Objetivos: Construir, visualizar e analisar as representações geométricas das 

funções previamente definidas e estudadas em sala de aula. Assim como seus 

pontos de regularidade e singularidade.  

 

Estratégia: Em sala de aula, fazer a apresentação das funções e suas aplicações. 

        Realizar os cálculos algébricos de todas as situações e, reservar os 

resultados. 

        Fazer observações para que os alunos consigam perceber as 

características de cada função. 

        Fazer uma retomada ao Plano Cartesiano, e seus elementos. 

        Propor aos alunos a “construção” da representação geométrica de cada 
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função utilizando o software GEOGEBRA. 

 

Apresentação do Geogebra: No laboratório de informática da escola, apresentar o 

software aos alunos. Fazer alguns exemplos de como este software pode nos 

auxiliar e, definir suas aplicações básicas como também suas propriedades. Propor 

uma elaboração de uma barra de ferramenta com ícones que vão favorecer nosso 

trabalho. Assim como a utilização do campo “entrada” e suas particularidades, como 

a digitação das funções algébricas utilizando potências e frações. 

 

Atividade Proposta: Criar uma barra de ferramenta com “mover”, “novo ponto”, 

“ponto de intersecção entre dois objetos”, “inserir texto” e “seletor”. 

a) Função Polinomial – 1º grau: 

102)( += xxf   “colorir de vermelho o gráfico”. 

 102)( +−= xxg  “colorir de azul o gráfico”. 

__Quais são as diferenças entre as duas retas? Explique. 

b) Função quadrática – 2º grau. 

102)(
2 −+= xxxf   “colorir de verde a parábola”. 

102)(
2 +−−= xxxg   “colorir de azul a parábola”. 

  __ O que você observa nos dois gráficos? Explique. 

  2
)( xxf =   “colorir de vermelho a parábola”. 

  2
)( xxg −=  “colorir de azul a parábola”. 

  __ O que você observa nos dois gráficos? Explique. 

 c) Função Exponencial e Logarítmica 

  x
xf 2)( =  “colorir de amarelo a curva”. 

  ))(/(1)( xfxg =   “colorir de preto a curva”. 

 . __ O que você observa nas curvas? Explique.                   
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PLANO DE AULA 12 

 

Tema: Estudo do gráfico da função afim. 

 

1ª série do Ensino Médio / 2° Bim  

Função do 1º grau 

OBJETIVOS: 

- perceber a  inclinação da reta; 

- identificar os pontos de intersecção da reta com os eixos; 

- estudar o sinal da reta. 

PASSOS DA ATIVIDADE 

- Mostrar a diferença das variáveis dependente e independente; 

- definir f(x) = ax + b , a≠0 e os coeficientes; 

-  identificar os conjuntos Domínio e Imagem; 

- construção dos gráficos; 

- análise dos pontos de intersecção da reta com os eixos; 

- estudo do sinal; 

- análise geral do gráfico. 

UTILIZAÇÃO DO GEOGEBRA 

- deixar os eixos visíveis; 

- configurar a caixa de ferramentas, mover, intersecção de dois objetos,reta definida 

por 2 pontos,  

- no campo entrada, digite : f(x) = a*x + b, enter; 

- clique na tela, abriu uma janela e no nome coloque a, aplicar; 

-repita a operação, agora com o nome b, aplicar; 

- mova o a e observe a inclinação da reta 

- mova o b e observe as intersecções da reta com os eixos; 

- clique de direita sobre o gráfico e mude de cor e estilo. 
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PLANO DE AULA 13 

 

 

Tema: Função afim. 

 

1ª série do ensino médio 

Conteúdo: 

 Função do 1º grau 

Objetivos: 

Compreender o significado de função do 1º grau;  

Analisar o crescimento e decrescimento da função;  

Reconhecer a variação das grandezas diretamente proporcionais na função. 

Passos da atividade: 

• Relembrar o conceito de função do 1º grau 

• Através de uma situação contextualizada, abordar função e esboço do gráfico 

• Esquema da atividade proposta e comanda para os alunos 

1-Observe a situação- problema abaixo: 

 

Na cidade de São Paulo, em uma corrida de táxi o preço a pagar por uma corrida é 

composta por uma quantia fixa e por uma variável. A partir do momento que você 

entra no táxi, o preço a pagar é de R$ 4,10 e por cada quilômetro rodado R$ 2,10. 

 

a) Preencha a tabela a seguir, relacionando o preço a pagar pela corrida  e a 

quilometragem rodada. 

 

Km 5 10 20  30 

Preço     

 

b) Qual a equação que define a  corrida de táxi na cidade de São Paulo? 

 

c) Construa o gráfico da função de acordo com a equação . 

 

d) Nesta função há proporcionalidade direta? Justifique. 
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2- Utilizando o geogebra. 

 

• Ferramentas utilizadas: mover, novo ponto, transladar janela de visualização e 

inserir texto 

• Eixos e malhas visíveis 

• Cor e espessura do gráfico 

3- Comanda para o aluno: 

Atividade: Função do 1º grau 

Observe a situação- problema abaixo: 

Na cidade de São Paulo, em uma corrida de táxi o preço a pagar por uma corrida é 

composta por uma quantia fixa e por uma variável. A partir do momento que você 

entra no táxi, o preço a pagar é de R$ 4,10 e por cada quilômetro rodado R$ 2,10. 

e) Preencha a tabela a seguir, relacionando o preço a pagar pela corrida  e a 

quilometragem rodada. 

 

Km 5 10 20  30 

Preço     

 

f) Qual a equação que define a  corrida de táxi na cidade de São Paulo? 

g) Construa o gráfico da função de acordo com a equação no software 

geogebra, de acordo com os critérios abaixo: 

• No campo de entrada digite a equação encontrada por você e em seguir  

enter. 

• Clique com o botão direito do mouse sobre a reta, em propriedades, altere a 

cor e a espessura da reta 

• Marque na reta as coordenadas dos pontos que relaciona o preço a pagar 

pela corrida em relação a quilometragem utilizando a ferramenta novo ponto.  

• Analise os dados da tabela com os da janela algébrica. Justifique. 

h) Nesta função há proporcionalidade direta? Justifique sua resposta utilizando 

no geogebra a ferramenta inserir texto. 
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ANEXO IV – PROPOSTA DE OFICINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relembrando: um triângulo equilátero possui os 

três lados congruentes. 

 

 

 

 

 

1) Esconda os eixos, porque eles não serão necessários agora. 

No menu Exibir, clique no botão Eixos. 

 

 
 

2) Vá para as ferramentas de construção: selecione a ferramenta Polígono. 

 

 
 
 

3) Na janela gráfica: criar um triângulo, selecionando três pontos que serão os vértices 

do polígono. (Lembre-se de clicar no primeiro ponto novamente para fechar o 
polígono.) 

 
 

Lição 1: Polígonos e Ângulos 

I - Construção de um triângulo e medição da soma dos ângulos internos 
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4) Meça os ângulos internos: Vá para as ferramentas de construção e selecione a 

ferramenta Ângulo. Selecione os três vértices do sentido horário (o vértice do ângulo 

medido deve ser o segundo selecionado). 

 

 

 
 

5) Calcular a soma dos ângulos internos. 

Vá para o campo de entrada e digite: αααα + ββββ + γγγγ (depois tecle Enter). 

 

Como não há αααα, ββββ e γγγγ no teclado, você tem que selecioná-los na lista do lado direito 

do campo de entrada: 
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6) A soma dos ângulos (que é de 180°) aparecerá na janela de álgebra. 
 

 
 

 

7) A pergunta que pode surgir é se este é um caso especial ou é sempre verdade? 
 

Vá para as ferramentas de construção e selecione Mover. 
 

 
 

Arraste os vértices (A, B e C) do triângulo. O GeoGebra irá medir os ângulos de 

imediato e também atualizar a soma dos ângulos internos. (É importante salientar 

que a simples movimentação dos vértices não representa uma prova matemática 

para a soma dos ângulos internos do triângulo. Reflita sobre isso.) 

 

8) Para salvar a construção: selecione o menu Arquivo e clique no botão Gravar. 
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Grave o arquivo da seguinte forma: polígono1_seunome.ggb. 
 
 

 

 

 

1) No menu Ferramentas, selecione a opção Configurar a Caixa de Ferramentas. 

 

 
 

2) Deixe visível apenas as seguintes ferramentas: Novo ponto, Interseção de Dois 

Objetos, Reta Definida por Dois Pontos, Segmento definido por Dois Pontos 

e Círculo definido pelo centro e um de 

seus pontos. 

 

3) Utilizando as ferramentas disponíveis, construa 

um triângulo equilátero (∆ABC), nomeando os 

dois primeiros vértices construídos por A e B. 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

a) Observe na janela algébrica quais são os objetos livres e quais são os objetos 

dependentes. Explique essa diferença de caracterização. 

b) Mova os vértices do triângulo. O que você observa na janela algébrica? Explique. 

c) Na janela algébrica, tente modificar as coordenadas dos três vértices do 

triângulo. Quais foram possíveis modificar? O que aconteceu com a figura? 

4) Deixe apenas o triângulo equilátero e seus vértices visíveis na janela geométrica. 

II - Construção de um triângulo equilátero 
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5) No menu Ferramentas, selecione a opção Criar uma Nova Ferramenta. 

 

6) Como objetos iniciais, selecione os pontos A e B. Como objetos finais, selecione 

os demais elementos do triângulo. Nomeie a ferramenta como tri_equilátero. 

Observe que a extensão do arquivo das ferramentas, também chamadas de macro, é 

diferente da extensão dos arquivos de construção. 

 

7) Selecione a ferramenta tri_equilátero e clique em dois pontos quaisquer da janela 

geométrica. 

 

8)     Você usou a macro ferramenta, que cria triângulo equilátero a partir de dois pontos. 

Grave o arquivo da seguinte forma: equilatero_seunome.ggb. 

 

ATIVIDADES 

d) O que ocorreu quando você selecionou a ferramenta tri_equilátero e clicou em 

dois pontos quaisquer da janela geométrica? 

e) Cubra todo o espaço visível da sua janela geométrica com uma malha formada 

por triângulos equiláteros. Qual foi a dificuldade encontrada? 

 

f) Quais são os objetos livres e quais são os objetos dependentes após a tela estar 

preenchida com triângulos equiláteros? Explique por que isso ocorre. 

g) Movimente os objetos livres e verifique o que ocorre na janela geométrica e na 

janela algébrica. Explique. 
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Relembrando: M é o ponto médio do 

segmento de reta AB se M divide o segmento 

AB em dois segmentos congruentes. 

 

 

1) Construa um segmento de reta: use a ferramenta Segmento definido por Dois 

Pontos. 

 

 
 
2) Construa o ponto médio do segmento de reta: use a ferramenta Ponto Médio ou 

Centro. 

 

 
 

 

Lição2: Retas Perpendiculares 
e Paralelas 

III - Construção do ponto médio de um segmento de reta 



123 

 

3) Grave o arquivo da seguinte forma: pontomedio_seunome.ggb. 
 

 
 

ATIVIDADES 

h) Observe na janela algébrica quais são os objetos livres e quais são os objetos 

dependentes. Explique essa diferença de caracterização. 

i) Mova os objetos livres. O que você observa na janela algébrica? Explique. 

j) Vamos supor que você irá trabalhar a construção do ponto médio com alunos de 

6° ano. Para isso, não é interessante que o aluno construa-o selecionando a 

ferramenta Ponto médio. Portanto, em um novo arquivo, deixe visível apenas as 

ferramentas geométricas necessárias para o processo de construção do ponto 

médio. Construa o ponto médio utilizando essas ferramentas. 

k) Quais foram as ferramentas que você deixou visível no item j? Justifique sua 

escolha. 

l) Utilizando a construção do item j, crie uma nova ferramenta macro, por meio da 

qual podemos selecionar dois pontos quaisquer na janela geométrica e o 

GeoGebra dê como resposta o ponto médio entre eles. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Relembrando: duas retas concorrentes que formam 

quatro ângulos retos são denominadas retas 

perpendiculares. 

 

 

 

 

 

1) Construa um segmento de reta: use a ferramenta Segmento definido por Dois 

Pontos. 

IV - Construção de uma reta perpendicular a uma reta conhecida através de um 
determinado ponto 
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3) Construa um ponto que pertença ao segmento de reta: selecione a ferramenta Novo 

ponto e clique sobre o segmento de reta. 

 

 
 

4) Construa uma reta perpendicular: selecione a ferramenta Reta Perpendicular e 

clique no ponto e no segmento de reta. 

 

 
 

 
 

5) Grave o arquivo da seguinte forma: perpendicular_seunome.ggb. 
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ATIVIDADES 

m) Observe na janela algébrica quais são os objetos livres e quais são os objetos 

dependentes. Explique essa diferença de caracterização. 

n) Mova os objetos livres. O que você observa na janela algébrica? Explique. 

o) Mova a reta perpendicular ao segmento AB. O que você observa? Explique. 

p) O que significa, na janela algébrica, os coeficientes da expressão “b”? No caso 

da figura acima, os coeficientes são -5.67, 2.86 e -0,9. Em sua construção, a 

expressão pode ter outros coeficientes, mas o significado é o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

Relembrando: duas retas paralelas que estão 

em um mesmo plano e não se interceptam são 

denominadas retas paralelas. Duas retas são 

paralelas quando a distância entre elas é 

sempre a mesma. 

 

 

 

1) Construa uma reta. 

 

2) Construa um ponto que não pertença à reta construída. 

 

3) Construa uma reta paralela: selecione a ferramenta Reta Paralela e clique no ponto 

e no segmento de reta. 

 

V - Construção de uma reta paralela a uma reta conhecida através de um 
determinado ponto 
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4) Construa uma nova reta paralela ao segmento AB. 

 

5) Grave o arquivo da seguinte forma: paralela_seunome.ggb. 
 

 

 
ATIVIDADES 

q) Observe, na janela algébrica, quais são os objetos livres e quais são os objetos 

dependentes. Explique essa diferença de caracterização. 

r) Mova os objetos livres. O que você observa na janela algébrica? Explique. 

s) Na janela algébrica, o que as duas retas paralelas possuem em comum? 

Explique o significado algébrico disso. 

 

 

Relembrando: retângulo é o quadrilátero que possui os quatro ângulos internos 

congruentes. 

 

t) Vamos supor que você irá trabalhar com seus alunos a 

construção de um retângulo. Crie um novo arquivo e deixe 
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visível apenas as ferramentas geométricas necessárias para o processo de 

construção do retângulo. Construa o retângulo utilizando essas ferramentas. 

 

 

u) Quais foram as ferramentas que você deixou visível no item t? Justifique sua 

escolha. 

 

v) Utilizando a construção do item t, crie uma nova 

ferramenta, por meio da qual podemos selecionar dois 

pontos quaisquer na janela geométrica e o GeoGebra dê 

como resposta o retângulo que os possui como vértices. 

 

 

 

 

w) Salve a ferramenta macro ferramenta_retangulo_seunome e a teste em uma 

nova construção. 
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É possível criar e modificar coordenadas e equações algébricas usando o campo de 
entrada na parte inferior da janela do GeoGebra. 
Para esta lição, deixe os eixos e as malhas visíveis. 
 
 
 
 

 

 

 

1) Clique no  campo de entrada na parte inferior da janela do GeoGebra. 

 

 

2) Use o teclado e os menus (ao lado do campo de entrada) para digitar as equações. 

Tecle Enter ao final de cada equação digitada. 

 

 

 
3) É possível modificar a aparência dos gráficos: clique com o botão direito do mouse 

sobre o gráfico e selecione Propriedades. 

 

  

 

 

Lição 3: Construindo Gráficos 

Construção dos gráficos de: 

 a) 623 =+ yx  

 b) 643
2 −−= xxy  
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Uma nova janela será exibida: 

 

 

 Clique na guia Cor e escolha qualquer cor. 

 

 

Clique na guia Estilo e selecione a espessura da linha e o estilo. 
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3) Modifique a aparência de todos os gráficos. 
 

4) Grave o arquivo da seguinte forma: grafico_seunome.ggb. 
 
 

5) Inicie um novo arquivo e construa os gráficos de: 
 
 

25323
22 =−−+ yyxx  e  3

2

3
−

−
=

x
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6) Utilizando a ferramenta Inserir Texto, descreva as dificuldades encontradas para a 
construção desses gráficos. 

 

7) Grave o arquivo da seguinte forma: grafico2_seunome.ggb. 
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RELEMBRANDO: denomina-se função a toda correspondência f que atribui a cada 
valor de uma variável x em seu domínio (também chamado domínio da função) um e 
um só valor de uma variável y num certo conjunto Y (chamado o contradomínio da 
função). 

 

1) Nesta etapa, deixe visível apenas as seguintes ferramentas: Mover, Seletor e 

Transladar janela de visualização. 

2) Selecione a ferramenta Seletor. 

3) Clique onde desejar para ser o local do Seletor. A seguinte janela será exibida: 

 

4) Defina o intervalo entre -50 e +50. Clique em Aplicar e um seletor aparecerá. 

 

5) Vá para as ferramentas de construção e selecione Mover. 
 

 Use a seta para arrastar o ponto da barra. Perceba que o valor do ponto na barra 

será alterado. 

 

6) Repita os passos anteriores para criar um novo seletor, denominando-o de “b”. 

 

7) No  campo de entrada digite “f(x) = a*x+b”. 

 

 

 

II – Estudo do gráfico da função afim 
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ATIVIDADES 

x) Observe na janela algébrica quais são os objetos livres e quais são os objetos 

dependentes. Explique essa diferença de caracterização. 

y) Mova os seletores. O que você observa na janela algébrica? E na janela 

geométrica? 

z) O que a mudança no valor do seletor “a” causa na representação gráfica da 

função? Exemplifique. 

aa) O que a mudança no valor do seletor “b” causa na representação gráfica da 

função? Exemplifique. 

bb) Quando duas retas são paralelas? Em qual situação o gráfico da função f(x) = ax 

+ b é paralelo ao eixo das abscissas? Como você justifica isso 

matematicamente? 

cc) Quando duas retas são perpendiculares? Em qual situação o gráfico da função 

f(x) = ax + b é perpendicular ao eixo das abscissas? Como você justifica isso 

matematicamente. 

 

8) Grave o arquivo da seguinte forma: fafim_seunome.ggb. 
 

 

 

 

 

1) Nesta etapa, deixe visível apenas as seguintes ferramentas: Mover, Novo ponto, 

Interseção de dois objetos e Transladar janela de visualização. 

 

2) Exiba os eixos e a malha. 

 

3) Digite o seguinte no campo de entrada: f(x) = 2x + 1 

 

4) Modifique a cor e a espessura do gráfico de f(x) = 2x + 1 

 

5) Digite o seguinte no campo de entrada: g(x) = -3x + 11 

 

6) Modifique a cor e a espessura do gráfico de g(x) = -3x + 11 

III - Resolução gráfica de inequações 
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ATIVIDADES 

Apenas observando o gráfico, determine os valores de x que satisfazem: 

dd) “2x + 1 = 0”. Como você conclui isso? 

ee) “-3x + 11 = 0”. Como você conclui isso? 

ff) “2x + 1 = -3x + 11”. Como você conclui isso? 

gg) “2x + 1 > -3x + 11”. Como você conclui isso? 

hh) “2x + 1 < -3x + 11”. Como você conclui isso? 

 

7) Grave o arquivo da seguinte forma: inequacao.ggb. 
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Elabore uma atividade que utilize o GeoGebra. Para isso, siga os seguintes passos: 

 

1) Num arquivo do Word, monte um plano de aula, seguindo os seguintes critérios: 

 

• defina a série/ano de aplicação da atividade; 

• defina o conteúdo matemático da atividade; 

• descreva o objetivo da atividade; 

• descreva os passos da atividade: 

- como será a introdução do assunto; 

- como o GeoGebra será utilizado na atividade; 

- como o GeoGebra deve ser preparado para a atividade (exibição ou 

não de eixos e/ou malhas, quais ferramentas devem ficar visíveis no 

menu etc.); 

- como será o desenvolvimento da atividade (descrever 

detalhadamente cada etapa). 

  

Grave o arquivo da seguinte forma: planodeaula_seunome.doc. 

  

2) Num arquivo do GeoGebra, execute sua atividade, descrevendo (ferramenta 

Inserir texto) suas conclusões. 

 

Grave o arquivo da seguinte forma: planodeaula_seunome.ggb. 

 

Elaborando um plano de aula 




