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RESUMO 

 
 
O estudo tem por objetivo avaliar o software livre Geogebra para o ensino 

aprendizagem de geometria, como uma ferramenta psicopedagógica, com destaque 

aos recursos que facilitam a integração e uso do programa com os conteúdos 

curriculares, professores e alunos. O software pode ser aplicado desde as séries 

inicias do ensino fundamental, em estudos universitários e em cursos a distância via 

internet. O Geogebra é um software sobre matemática dinâmica, gratuito e de multi-

plataforma para todos os níveis de ensino, que combina geometria, álgebra, tabelas, 

gráficos, estatística e cálculo em um único sistema. A geometria que apresenta foi 

validada e designada como Geometria Dinâmica e Interativa (GDI), isto é, uma 

implementação computacional das tecnologias usadas, tais como: régua, compasso, 

esquadro e transferidor os quais permitem que os modelos construídos, apesar de 

estáticos, sejam movidos mantendo as propriedades da construção, acrescenta 

ainda movimentos dinâmicos e transforma o computador em um laboratório 

matemático, onde se pode executar várias práticas tecnológicas. O estudo sobre o 

ensino-aprendizagem da geometria e álgebra se configura por meio de uma pesquisa 

descritiva de caráter exploratório e quase-experimental. O trabalho desvela a 

realidade empírica por meio da metodologia quali-quantitativa, na qual se coteja os 

dados e a interface entre as variáveis qualitativas e quantitativas, mediante os 

princípios do estudo de caso único com apresentação da análise dos dados. Conclui-

se que o programa, além de inovador, é bem aceito pelos alunos e professores que se 

apropriam desta tecnologia para a aquisição de saberes e conhecimentos em 

matemática e, por via de consequência, da geometria e álgebra. Atualmente, o 

programa está em grande expansão e bem divulgado em todo no mundo. 

 
 
 
Palavras-chaves: Avaliação da Aprendizagem. Educação. Geogebra. Geometria 

                              Dinâmica e Interativa. Tecnologia Educacional. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This current study presents the assessment on Geogebra free software for teaching 

geometry, as a psycho-pedagogical approach, highlighting resources that facilitate 

integration and use of program with professors and students’ learning topics. The 

software can be applied from earlier primary-school students to college ones as well 

as distance education programs by using internet. Geogebra is a free dynamic 

mathematic software and multiple-platform for all learning levels, combining 

geometry, algebra, tables, plotting, graphics, statistics and one-system calculation. 

The geometry presented was guaranteed and assigned as dynamic geometry and 

interactive (GDI) that is it, a computer implementation such as: rulers, drawing, 

square, calipers. Those tools provide motion by keeping construction properties in a 

static state though, in addition, dynamic motions in order to transforming the 

computer into a mathematics laboratory where one can perform several technological 

practices. The study about teaching and learning on geometry and algebra 

configures itself by means of a descriptive research with exploiting characteristics 

and almost experimental. The established steps follow as: - re-conception of teaching 

and learning of mathematics; re-dimension of theories and researches on evaluation. 

The study of case about assessment of programs on near-by qualitative 

methodology, in which data and the interface between several presentation of data 

analysis. We have concluded that the software is innovator and well measured by 

students and professors who have already used that technology for acquiring 

knowledge on mathematics and consequently for using in algebra and geometry. 

Currently, the program is in a long run a great insight and well known throughout. 

 

Keywords: Assessment of Learning. Education. Geogebra. Interactive and Dynamic 

                   Geometry. Educational Technology. 
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1 AVALIAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA: INTRODUÇÃO 

 

Uma das questões preocupantes no contexto do sistema de ensino 

brasileiro diz respeito aos problemas de aprendizagem. O tema toma uma 

dimensão significativa quando diz respeito ao ensino e aprendizagem da 

matemática o que tem ocasionado problemas como repetição e evasão de 

alunos nas salas de aula do ensino fundamental e médio. 

As dificuldades apresentadas pelos alunos, na esfera da disciplina 

curricular do ensino fundamental e médio, têm tomado uma expressiva 

conotação, causando entraves e fazendo com que os alunos venham a desistir 

de aprender técnicas e habilidades que possam favorecer a aprendizagem da 

matéria e de outras disciplinas afins. 

Neste terceiro milênio, estudos realizados pelos Sistemas de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) têm demonstrado que as dificuldades apresentadas pelos alunos na 

esfera de ensino da matemática podem ser notadas no assunto de geometria, 

em especial na óptica plana, analítica e espacial (BRASIL, 2006). Com a 

aplicação de novas metodologias de ensino com a utilização da informática, 

torna-se possível desenvolver o raciocínio lógico com exercícios interativos 

evidenciando o caráter prático que a disciplina possui. 

O uso de computadores nas escolas tem se mostrado importante. 

Usado como recurso didático, o computador torna-se cada vez mais presente 

nas escolas. No entanto, a introdução dos computadores de uso individual ou  

nas instituições de ensino ainda não causou grandes impactos na 

aprendizagem dos alunos (BORBA; VILLAREAL 2005).  Existem ideias que 

discutem como e se os computadores devem ser usados na educação. Há 

pessoas que afirmam ser o computador um problema, pois irá fazer com que o 

aluno não raciocine. Outros já afirmam ser uma solução. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN´s (BRASIL, 1998) 

enfatizam a importância dos recursos tecnológicos para a educação visando a 

melhoria da qualidade do ensino aprendizagem. Enfatizam que a informática na 
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educação “permite criar ambientes de aprendizagem que fazem sugerir novas 

formas de pensar e aprender” (p. 147). 

No ensino tradicional, usando as tecnologias quadros de 

demonstração da matéria, livros e cadernos, o aluno apenas “ouve”, logo não é  

incentivado a ter uma postura investigativa (ativa) e nem sendo desafiado a 

construir seu próprio conhecimento. Numa aula de Geometria o professor 

enuncia conceitos, definições e propriedades que, muitas vezes, são apenas 

memorizados ou decorados e futuramente reproduzidos pelo aluno sem sua 

devida compreensão. 

Segundo Gravina (1996) e Arcavi e Hadas (2000), a Geometria 

Dinâmica (GD) evidencia uma nova abordagem ao aprendizado geométrico, 

onde conjecturas são feitas a partir da experimentação e criação de objetos 

geométricos. Deste modo, se pode introduzir o conceito matemático dos 

objetos a partir da resposta gráfica oferecida pelo programa Geogebra, 

surgindo naturalmente daí o processo de questionamento, argumentação e 

dedução. 

O software Geogebra é um programa livre de geometria dinâmica, 

criado por Markus Hohenwarter, para ser utilizado em ambiente de sala de 

aula. Seu criador iniciou o projeto em 2001 na University of Salzburg e tem 

continuado o desenvolvimento na Florida Atlantic University.  

A docência tem sido uma constante preocupação pessoal e 

profissional decorrente de experiências vivenciadas nas condições de aluno e 

educador, nos diversos e diferenciados percursos formativos vivenciados e na 

trajetória histórica do ato de aprender. 

O interesse e inquietação pelo tema ocorreram ao desempenhar 

atividades docentes se encontrou vários alunos em níveis de aprendizagem em 

matemática de modo inconsistentes e inadequados. No ensino fundamental, 

médio e superior, os alunos apresentam dificuldades em visualizar uma figura 

geométrica, um plano, pontos no plano cartesiano e muitas outras dificuldades 

básicas que dificultam o aprendizado na apropriação das idéias matemáticas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometria_din%C3%A2mica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Hohenwarter&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Salzburg&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Florida_Atlantic_University
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A vivência profissional do pesquisador como professor de matemática 

e de informática no ensino médio e superior, mediante a adoção de tecnologias 

da informática com ferramentas do tipo: Microsoft Word, Visual Basic, Microsoft 

Excel, Clipper e outros softwares, com vistas a auxiliar e incentivar os alunos 

na sua aplicação e interação com as demais matérias curriculares. Evidenciou-

se, outrossim, as mesmas dificuldades de aprendizagem em matemática e em 

geometria.  

Os PCNs para o Ensino Fundamental, adotados hoje nas escolas 

brasileiras, dão destaque às tecnologias da informação serem inclusas nos 

currículos das matérias. Os Parâmetros salientam que aprender a utilizar a 

tecnologia diz respeito a compreender e usar o conhecimento científico-

tecnológico. Além disso, ressaltam que o uso da tecnologia na educação não 

deve ser encarado apenas como uma inovação pedagógica para o uso de 

novos meios e instrumentos. É necessário saber que os diferentes recursos 

tecnológicos podem contribuir para a educação, identificando quando, por que 

e como a tecnologia pode mediar e auxiliar o ensino. Segundo os PCNs 

(BRASIL, 1997a, p. 67), destacam que: 

[...] é indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos 

alunos como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar 

atualizados em relação às novas tecnologias da informação e se 

instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e futuras. 

Desta forma, o computador mediante os softwares educativos 

utilizados como ferramentas auxiliares podem se tornar um instrumento de 

estímulo aos alunos e um desafio aos educadores, pois viabiliza a prática 

docente. Valente (1998, p. 90) destaca a ideia da necessidade de uma 

educação para a compreensão, de qualidade e interativa, assim se expressa: 

[...] a solução para uma educação que prioriza a compreensão é o uso de 

objetos e atividades estimulantes para que o aluno possa estar envolvido com 

o que faz. Tais alunos e objetos devem ser ricos em oportunidades, que 

permitam ao aluno explorá-las e, ainda, possibilitar aberturas para o professor 

desafiar o aluno e, com isso, incrementar a qualidade da interação com o que 

está sendo feito. 
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Os resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB/2006), em relação ao desempenho dos alunos na educação básica, 

demonstram que a Matemática é a disciplina que apresenta indicadores de 

caráter negativo. O último SAEB revelou que 52% dos alunos da 4ª série do 

Ensino Fundamental apresentaram desempenho “crítico” em Matemática. Eles 

apresentaram habilidades insuficientes para a 4ª série, por isso, estão 

acumulando enormes déficits educacionais (INEP, 2006b). 

No Ceará, os resultados do Saeb/2006 mostram que, em relação à 

disciplina Matemática, os alunos demonstram ainda muitas dificuldades de 

aprendizagem, principalmente no desenvolvimento dos conceitos matemáticos, 

estando o nível de aprendizado bem abaixo do esperado para a 4ª série (INEP, 

2006a). 

Resultados idênticos têm se verificado nas avaliações realizadas 

periodicamente pelo Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica 

(Spaece) e também nos resultados do Enem. 

Os resultados aferidos pelos sistemas brasileiros de avaliação 

educacional acima, demonstram um ensino de matemática deficiente, carente 

de metodologias adequadas e de estímulos aos alunos e professores. Como 

assinala D´Ambrósio (1999, p. 107), “a utilização do computador no ensino da 

matemática possibilita ao aluno a autoconfiança para criar e resolver situações 

matemáticas, desenvolvendo a autonomia”.  

A interação professor e aluno no contexto educacional figura como 

uma das questões essenciais que legitimam o processo de aprendizagem. Por 

meio desta é que se pode vir explicitar as dificuldades e facilidades dos alunos 

em apreender o conteúdo da disciplina como também as habilidades e 

metodologia que o professor adota em relação ao ensino.  

A utilização das novas tecnologias, principalmente as de comunicação 

e de interação (TCI), vem causando a reestruturação do método tradicional de 

ensino, denominado por Freire (1987) de “concepção bancária da educação”. 

Nesta concepção, o professor é a figura central do aprendizado, cabendo ao 
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aluno assimilar, de forma passiva e sem considerar o seu ritmo de 

aprendizagem, todo o conteúdo exposto.  

Pólya (1978), que se dedicou ao ensino da matemática, defende que 

os métodos educacionais devem privilegiar o desenvolvimento das habilidades 

e técnicas matemáticas através da resolução de exercícios. Para o autor, uma boa 

educação começa quando o aluno descobre por si só a solução de problemas. 

A avaliação do software Geogebra como ferramenta 

pscicopedagógica, aqui nominada de Geometria Dinâmica e Interativa (GDI), 

se constitui uma nova metodologia para auxiliar a tecnologia, habitualmente 

utilizada, tais como: quadro de demonstração da matéria, aulas expositivas e 

papel, instrumentos que possibilita ao professor interagir e ter outra forma de 

ensino em um ambiente de caráter laboratorial, que possibilita a prática de 

utilização do programa Geogebra no conteúdo matemático em estudo. 

O avanço da Internet e das ferramentas de suporte à educação a 

distância, torna possível difundir o conhecimento de forma extremamente rápida e 

atender às demandas por cursos com flexibilidade de horário e local. Neste 

contexto, os ambientes virtuais se transformam em salas de aula, onde alunos e 

professores se comunicam e interagem mediante recursos como chats, fóruns de 

discussão, e-mail e lousas virtuais, dentre outras ferramentas colaborativas. 

Na trilha percorrida na pesquisa sobre o Geogebra 3.0, verificou-se 

que se pode aplicar e utilizar, também, em ambiente virtual, os recursos que a 

internet utiliza no dia a dia, na nova versão do Geogebra 4.0, pode-se usar 

Applets (programa Java, especialmente, projetado para a Web) para mostrar as 

experiências utilizadas em sala de aula em qualquer computador e sem precisar 

que o aluno tenha o Geogebra instalado em seu computador, pois utiliza o 

browser para executá-lo, constituindo, assim, outro recurso deste software. 

Para isso, o programa Geogebra é disponibilizado gratuitamente e  

implantado na linguagem de programação Java (Java, 2004), por esta permitir 

grande portabilidade, isto é, possibilidade de uso em diferentes computadores 
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e sistemas operacionais, ademais, possibilita o uso diretamente em páginas da 

Internet, na forma de applet. 

As discussões, reflexões e leituras, durante o primeiro ano do 

Mestrado, produziram, ainda, salutar inquietação e real motivação para o tema 

deste estudo. Essa inquietação se foi alimentando de um conjunto de novos 

elementos de natureza teórica e prática, que contribuíram para o surgimento 

desta investigação sobre utilização de software educativo livre para o ensino de 

Geometria e material didático especifico. 

Ressalta-se, porém, que o trabalho dinâmico de estudo e pesquisa 

provoca a manifestação e a participação dos professores e coordenadores, 

sensibilizando-os para o uso adequado do computador como ferramenta de 

mediação e de auxílio no processo de ensino e aprendizagem. 

Diante deste contexto, este trabalho tem por finalidade contribuir para 

o desenvolvimento de novos recursos didáticos no programa Geogebra, 

recursos que podem facilitar sua utilização efetiva em sala de aula e em 

ambientes de educação a distância. 

Para a efetivação da pesquisa foi delineado o objetivo geral cuja 

finalidade é averiguar a eficiência do software Geogebra no ensino da 

matemática. A operacionalização do objetivo delineado se concretiza mediante 

os seguintes objetivos específicos:  

i) descrever como o software Geogebra é aplicado como 

procedimento metodológico no ensino e na aprendizagem 

formativa da matemática;  

ii) analisar a eficiência do software formativo na prática do ensino de 

geometria durante a aplicabilidade dos assuntos, na percepção dos 

professores e aprendiza e,  

iii) analisar a repercussão do Geogebra na comunidade docente e 

discente no ensino da matemática.  
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Para o alcance dos objetivos supra delineados realiza-se uma 

pesquisa descritiva nas vertentes bibliográfica e em campo na abordagem 

quase-experimental, cujos procedimentos epistemológicos estão explicitados 

na metodologia do estudo, prescritos na seção quatro do estudo.  

O estudo segue em seções distribuídas do seguinte modo: - 

reconceituação do ensino-aprendizagem da matemática; redimensionamento 

das teorias e pesquisas em avaliação. Em seguida, apresenta o estado da arte 

sobre avaliação de programas no contexto educacional.  

Uma reconceituação do ensino-aprendizagem da matemática, como 

fruto da revisão da literatura, constitui a próxima unidade de estudo tendo em 

vista ser este um dos temas relevantes do objeto de estudo.  
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2 RECONCEITUANDO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA: 

REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Interação professor-aluno na aprendizagem da matemática 
 

A interação professor-aluno no contexto educacional se configura como 

uma das questões essenciais que legitimam o processo de aprendizagem, tendo 

em vista que por meio deste é que se pode explicitar as dificuldades e 

facilidades dos alunos em apreender o conteúdo da disciplina como também as 

habilidades e metodologia do professor em relação ao ensino. 

Uma das questões que tem sido colocada em discussão nos últimos 

tempos pelos órgãos responsáveis pelo desenvolvimento do sistema 

educacional brasileiro tem se firmado em torno da questão da interação entre 

educador e educando, tendo como norte deste processo a busca pela 

conquista da aprendizagem. 

Na busca pela superação das dificuldades de aprendizagem é preciso 

ter a ideia de que, a relação entre educador e educando deve ser de 

cooperação principalmente por parte do professor. Esta postura torna os alunos 

mais ativos, inventivos, críticos, ou seja, tomam iniciativas, assumem 

responsabilidades, se tornam mais autônomos e responsáveis (PEDROSA, 2003). 

A função do educador, de acordo com Vygotsky (1989) não é a de um 

facilitador no sentido de que possibilita um nível de desenvolvimento que 

aconteceria independente da aprendizagem. O educador deve intervir, 

provocando avanços de forma espontânea. Isso porque o aluno só tem 

condições de aprender a fazer num futuro próximo àquilo que ele consegue 

fazer hoje com a colaboração de alguém mais experiente. Pode-se dizer que o 

processo de aprendizagem é sempre colaborativo, ou seja, resulta da ação 

conjunta entre o educador, o parceiro mais experiente, e aquele que aprende. 

Vygotsky (op.cit) cognomina esta concepção de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP). 

Dessa forma, fica claro que o papel da escola é dirigir o trabalho 

educativo para estágios de desenvolvimento ainda não alcançados, ou seja, o 
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trabalho educativo deve impulsionar novos conhecimentos e novas conquistas, 

a partir do nível real de desenvolvimento e de seu desenvolvimento 

consolidado, daquilo que o educando já sabe.  

De acordo com Vygotsky (op.cit), o bom ensino não deve incidir sobre 

o que sabe ou já se é capaz de fazer (nível de desenvolvimento real), mas é 

aquele que faz avançar além do limite do saber, ou seja, que desafia o aluno 

para o que ele ainda não sabe, ou é capaz de fazer com a ajuda de outros 

(ZDP). O fazer compartilhado entre o educador e o educando é a garantia para 

que se mantenha uma atitude ativa em relação ao conhecimento e que, ao 

mesmo tempo, o educando conheça o novo.  

De acordo com Carrara (2004) coordenar e dirigir o processo de 

ensino e aprendizagem para o desenvolvimento das qualidades humanas, o 

educador compartilha os passos dos procedimentos didáticos, os objetivos das 

tarefas propostas, a divisão de tarefas possíveis e provoca a iniciativa e a 

atividade do educando no processo de execução das tarefas assim como sua 

participação na avaliação da atividade desenvolvida. 

Pode-se dizer que, nas atividades interativas, os alunos tendem a 

aprender mais, com mais rapidez e prazer, demonstram mais aceitação e 

respeita à ideia dos colegas. É necessário dar ênfase à auto-aprendizagem: 

incentivo a estudar e pesquisar de forma independente, extraclasse, fortalece o 

aprendizado e dinamiza a comunicação e a troca de informações entre os colegas. 

Na opinião de Belisário (2003), a participação ou intervenção, feita 

pelo professor podem modificar a mensagem, da mesma forma que as 

participações e intervenções dos alunos. Desenvolve-se uma ação interativa 

por meio da proposição de exercícios e provocações. Interatividade está 

relacionada à troca de influências, idéias e permanente atualização do material 

a partir das contribuições dos alunos. É necessário, segundo Gil (1997), que os 

alunos se exercitem no sentido de reagir ao que é apresentado. Situações de 

ensino preparadas pelo professor que sejam suficientemente estimulantes para 

provocar reações nos alunos. 
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2.2 Aprendizagem da Matemática 

 

Normalmente, conforme salienta Carvalho (1990), o aluno, seja este 

do ensino fundamental ou médio, quando apresenta dificuldade de 

aprendizagem da matemática evidencia-se que o problema está vinculado às 

dificuldades que encontraram no transcorrer da educação infantil. Ressalta, 

outrossim, que ao longo dos tempos, o educando foi acumulando entraves e 

armazenando conceitos e conteúdos de uma forma desordenada. Assim, não 

consegue organizar os conceitos de maneira gradativa, por conseguinte, 

vencer os obstáculos se torna uma dificuldade constante. 

Dienes (1995) ressalta que a criança desde os primeiros anos de vida, 

ao tomar conhecimento do ambiente, já começa a ter noção de tamanho, 

cores, formas, distância e do próprio corpo. É por ai que o universo da criança 

começa a se desenvolver; um universo rico, cheio de mistérios em que ela 

passa a desbravar e experimentar o desconhecido. 

Dienes (op.cit) ressalta, ainda, que desenvolver o raciocínio lógico do 

educando depende em grande parte do ambiente em que este vive, das 

pessoas com quem convive, pois a matemática tem o seu modo próprio de 

trabalhar, já que se lida com quantidades, medidas, formas e operações, uma 

maneira peculiar de pensar sobre os fatos do cotidiano.  

Na visão de Cortella (1998), o processo de raciocínio do individuo 

está ligado ao modelo de cultura ao qual o aluno pertence. Alguns aprendizes 

têm o privilégio de manusear material tecnológico avançado e outros lidam com 

a própria natureza ou com material didático ultrapassado. Portanto, o 

conhecimento matemático deve ser construído de forma diferenciada, uma vez 

que cada educando procede de meios diferentes e culturas diversas. Enfatiza, 

ainda, que o educador, como um criador de situações, deve encaminhar o 

raciocínio do aprendiz de maneira gradativa, fazendo-o observar, separar 

objetos em grupos, comparar, estimar respostas e tirar conclusões. Tudo isso 

deve ser feito a partir de experiências cotidianas. 
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Geralmente, o que se observa nas escolas de ensino é que a maioria 

dos alunos não consegue aprender os conceitos matemáticos básicos. Partindo 

das raízes, desde a educação infantil, é aconselhável explorar as experiências 

trazidas do ambiente familiar. Pode-se introduzir a criança no fantástico mundo 

dos cálculos, tendo em vista que é neste contexto que ela faz as primeiras 

descobertas numéricas, experimenta a contagem através dos conjuntos de 

brinquedos, distingue cores e formas, criando os conceitos básicos da 

matemática e dominando-os (KAMII, 2004). 

O ensino-aprendizagem da matemática, conforme Machado (1990) se 

apresenta de má qualidade em conseqüência da dissociação dos conteúdos do 

dia-a-dia trabalhados pela disciplina com a linguagem simbólica e, muitas 

vezes, o aluno não consegue transferir para o papel as suas idéias, assim 

como ordenar seu pensamento devido aos fatores já referidos. 

Compreende-se, portanto, que a preocupação com a pedagogia da 

matemática, desde a educação infantil, é um fator preponderante na formação 

futura do raciocínio lógico da criança, Esta crença é compartilhada com Kamii e 

Huosman (2004), D´Ambrósio (1999) dentre outros os quais apresentam uma 

multiplicidade de abordagens conforme se pode constatar na literatura 

matemática referida. 

Carraher et al (1997) acentuam que o ensino-aprendizagem da 

matemática muitas vezes se torna difícil, acarretando aversão nos alunos, pela 

falta de comunicabilidade do professor com a classe, uma vez que a sua 

linguagem não é acessível. Em geral, o professor fica num pedestal, 

enxergando o aluno sempre por baixo como um mero espectador. 

Na concepção de Cortella (1998), a matemática como disciplina ajuda 

na construção de conhecimentos multi e interdisciplinares, além de contribuir 

para o desenvolvimento do raciocínio lógico do aprendiz e, por via de 

consequencia, a interpretação dos conteúdos de outras áreas do 

conhecimento, onde, se promove de maneira mais significativa.  

Na mesma linha de raciocínio de Cortella (1998), Torres (1994) afirma 

que a matemática desempenha um papel formativo ao promover o 
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desenvolvimento de capacidades cognitivas abstratas e formais, de raciocínio, 

abstração, dedução, reflexão e análise; um papel funcional aplicado a 

problemas e situações da vida diária e um papel instrumental como estrutura 

formalizadora de conhecimentos em outras matérias. 

Torres (op.cit) defende a ideia de que o ensino-aprendizagem da 

matemática não se pode prender somente à teoria da sala de aula, onde os 

alunos se tornam agentes passivos e sem nenhuma iniciativa. O professor 

deve considerar as experiências do aluno, pesquisando aquilo que ele já sabe 

manipular, aproveitando o seu potencial. Essa atitude faz com que a 

matemática seja fácil e agradável para aprender. 

O fato de poder vir a ser uma disciplina agradável é comentado por 

Libâneo (1997) que chama atenção para a questão de que, o ensino 

exclusivamente verbal, a mera transmissão de informações, a aprendizagem 

entendida somente como acumulação de conhecimento, não subsistem mais. 

Isso não quer dizer abandono dos conhecimentos sistematizados da disciplina 

nem da exposição de um assunto. 

A matemática já se faz explicita na vida do indivíduo desde tenra 

idade, quando este ingressa na escola, portanto, cabe ao professor ter 

habilidades para explorar o potencial, as experiências do educando a fim de 

que a matemática seja assimilada de uma maneira prazerosa e não se tornar 

uma aversão.  

Em relação à questão da apropriação dos saberes matemáticos, 

Franco (1998) comenta que o homem é um sujeito que pensa e, sendo assim, 

percebe as coisas, cria imagens mentais, estabelece e analisa relações, opera 

mentalmente, formula conceitos, entre outras aprendizagens da mesma 

natureza. Esse fazer/compreender do homem acompanha-o ao longo da vida. 

É durante a primeira infância, em especial, nas primeiras experiências 

escolares que os pais e professores devem estar atentos a esta construção, 

para que a apreensão, a análise, a reflexão e a operação sobre o real não 

sejam obstruídos por atos impensados dos adultos. 

 



 28 

2.3 O ensino da geometria na escola de ensino fundamental e médio 

 

Nas escolas públicas e particulares pode-se evidenciar que o ensino 

da geometria não se desenvolve ao longo da integralização curricular. Nas 

atividades escolares dos alunos é possível notar dois problemas básicos: um 

inadequado desempenho didático e um conteúdo incipiente da geometria no 

contexto curricular, que, às vezes, além de ultrapassado, os professores não 

conseguem lecionar dentro do tempo previsto. 

Buske e Murari (2009), em estudos sobre o processo de ensino-

aprendizagem de geometria, acentuam o fato de que não se têm muitas 

investigações em relação a como as crianças aprendem geometria. Como 

exemplo o autor ressalta que apenas 5% das dissertações de mestrado em 

educação matemática tratam do tema. 

Apesar da falta de incentivo às pesquisas em geometria, se verifica 

que, nos últimos tempos, o interesse por esta área do conhecimento vem 

sendo incrementadas com bastante ênfase, conforme se constata na literatura 

e periódicos sobre o ensino da geometria.  

Domingues (1994) ressalta que nos exames de verificação do 

conhecimento, realizada mediante provas nacionais, aparecem questões 

relacionadas à geometria, aumentando, assim, o grau de exigência no 

raciocínio dos alunos. Em face deste fato, acredita-se ser necessário fazer o 

mesmo procedimento com o conteúdo da matemática. Não se pode esperar que os 

professores da escola básica ministrem um programa de matemática diversificado 

e amplo, se na faculdade fizeram apenas um curso de ensino de aritmética. Não é 

possível manter uma situação em que alguns professores da educação básica 

ensinam geometria, de modo subliminar e ou outros nem a mencionam. 

Domingues (op.cit) apresenta, também, sugestão para uma discussão 

em relação ao currículo envolvendo geometria tais como: i) especificar um 

currículo de geometria para escola elementar por séries; ii) estimular os alunos 

para que não se afastem do estudo de geometria, devido apresentarem parcos 

conhecimentos em aritmética ou em álgebra; iii) exigir de todos os alunos um 
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grau significativo de competência em geometria; iv) exigir que os professores 

de matemática, da escola básica, passem a estudar geometria na formação 

acadêmica, para a docência. 

As sugestões apresentadas por Domingues (op.cit), em geral, 

requerem muita atenção e dedicação em sua aplicação, tendo em vista as 

seguintes situações:  

- o currículo escolar não respeita a geometria;  

- o programa da disciplina é ministrado com displicência e com 

descaso em relação à geometria;  

- em diversas escolas, o ensino de geometria é processado no final de 

semestre. Em geral, os professores não levam em conta os detalhes para 

aplicação da matéria, assim como não tem material mínimo de suporte didático 

para si e para os alunos (compasso, régua, transferidor, esquadros). Este fato  

dificulta ainda mais o estudo da geometria, e o baixo desempenho dos 

professores de geometria. Além do mais, o uso das tecnologias didáticas e os 

instrumentais modernos, além de outros recursos, como computador, que 

dispensam os instrumentais artesanais. 

No ensino superior, como os cursos de formação de professores, o 

debate sobre o ensino da matemática, não deve focar somente como ensinar 

geometria, mais também averiguar se há alguma formação continuada sobre a 

matéria de geometria ou, melhor dizendo, em disciplinas que abrangem 

geometria. Nos currículos dos cursos de licenciatura em matemática das 

universidades públicas do Ceará, como a Universidade Estadual do Ceará 

(UECE) e Universidade Federal do Ceará (UFC), segundo Domingues (1994), 

não há relação da geometria com as demais áreas das ciências exatas e com a 

sua aplicação nas tecnologias de ensino, ficando o conteúdo na maior parte da 

disciplina em teoria. Neste aspecto é pertinente enfatizar que: “por que tenho 

uma visão tão sombria da geometria nas faculdades e universidades? A 

resposta, simplesmente, é que ensinamos muito pouca geometria e o que 

ensinamos é feito de maneira equivocada.” (GRÜNBAUM, 1987). 
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O ensino da geometria apresenta problemas de desempenho docente 

em face de que parte dos professores não quer aprofundar estudos por falta de 

base na sua vida escolar, ou então, porque não sabem usar as tecnologias 

mais simples, mediante a utilização dos instrumentos: régua, compasso, 

transferidor, esquadro, bem como, as tecnologias da computação entre elas: 

informática básica, programas educativos em matemática, entre outras, de uma 

maneira segura e eficiente. No currículo da escola básica, de nível fundamental 

e médio, não se evidencia no projeto pedagógico das instituições educativas 

públicas uma disciplina especifica sobre geometria. O que se verifica é a 

disciplina matemática delineada de forma generalista, onde a geometria se 

constitui apenas uma unidade de estudo, isto é, um só professor tem que 

abranger geometria e álgebra, o que dificulta ainda mais o interesse e a 

motivação para a realização de experiências no campo da geometria, quer por 

parte dos alunos e dos professores. Por conseguinte, em face da ausência de 

aplicações práticas sobre os conteúdos teóricos demonstrados emerge uma 

baixa qualidade na formação do aluno e, consequentemente, um baixo 

desempenho nas aprendizagens escolares, como registram os relatórios do 

Saeb (2006), Enem (2008), Enade (2011) entre outros processos de avaliação 

do ensino brasileiro. Ressalta-se, porém, que as instituições escolares 

privadas, em Fortaleza-CE, já implementaram e implantaram o conteúdo de 

geometria como disciplina especifica.  

Domingues (1994) enfatiza que a geometria é importante no mundo 

real e na própria matemática para ser apenas um adorno ou complemento na 

escola básica ou para um território de poucos alunos do ensino fundamental ou 

médio. Os professores têm que acompanhar as tecnologias para poder 

incentivar seus alunos a racionar e aplicar a geometria de forma adequada e 

com maior propriedade na vida real, ou seja,  

O fato indiscutível é que os professores de matemática que estamos 
formando hoje encontrarão, muito provavelmente, no inicio de sua 
vida profissional, o desafio dos alunos que já têm acesso às 
máquinas. (D´Ambrósio, 1986, p.72). 

 

D´Ambrósio (1999) chama atenção para o fato de que em diversas 

situações o aluno se mostra mais confortável com o uso de tecnologias 
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mediante o uso computador e softwares do que o próprio professor, visto que 

no mundo do terceiro milênio as crianças e jovens fazem uso dessa tecnologia 

em jogos e brincadeiras que são dispostos por meio dessas ferramentas. 

 

2.4 Habilidades na aprendizagem  
 

Segundo Alves (1999), o que diferencia a espécie humana das 

demais espécies do reino animal é a capacidade de pensar, raciocinar, 

formular hipóteses, representar mentalmente situações, operar sobre uma 

situação inicial visando uma situação desejada, enfim, solucionar problemas. 

Esses problemas podem ser originados em situações práticas cotidianas ou 

propostos através de um enunciado verbal, contendo informações sobre uma 

situação definida, em que se deseja obter um estado final, sendo que o 

caminho, ou operações necessárias para isso, não são imediatamente 

disponíveis: os problemas escolares ou acadêmicos e aqueles da própria vida. 

No entanto, não há um consenso sobre o que à solução de problemas 

acadêmicos representa. Segundo Gagné (1982), a solução de problemas é o 

tipo mais elevado de aprendizagem, em que um sujeito, a partir da combinação 

de princípios já aprendidos, elabora novos princípios, com a finalidade de 

solucionar situações estimuladoras, adquirindo assim maior reserva de 

habilidades. Por conseguinte, propôs uma hierarquia de aprendizagem 

delineada em oito tipos:  

i) aprendizagem por signos;  

ii) estimulo-resposta;  

iii) cadeia;  

iv) associações verbais;  

v) discriminações múltiplas;  

vi) conceitos;  

vii) princípios;  

viii) resolução de problemas.  
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Uma aprendizagem complexa requer como pré-requisito a aquisição 

de aprendizagem anterior. 

Gagné (op.cit) ressalta que a solução de problemas é um processo 

cognitivo no qual o sujeito recorre aos conceitos e princípios previamente 

aprendidos para elaborar uma estratégia adequada com a finalidade de 

encontrar a resposta ou solução desejada, aperfeiçoando esquemas já 

existentes em sua estrutura cognitiva.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997/1998), a solução de problemas deve ser um recurso que possibilite aos 

estudantes mobilizar conhecimentos e desenvolver a capacidade para 

gerenciar as informações que estão ao seu alcance. Desta forma, solucionar 

um problema na aula de matemática deve ter o papel de “ponto de partida”, 

dando significado ao conhecimento matemático. Ao solucionar um problema, o 

aluno elabora um ou vários procedimentos de solução, compara os resultados 

obtidos a outros possíveis e valida os procedimentos utilizados, representando 

mentalmente situações, formulando hipóteses, operando sobre determinadas 

situações e transformando-as. 

Vale ressaltar que, na opinião de Krutetskii (1976), um indivíduo está 

em estado de prontidão, ou seja, tem facilidade para executar uma 

determinada atividade, em particular, a solução de um problema matemático, 

quando possui alguns fatores favoráveis a esta atividade. Esses fatores são 

divididos em dois grandes grupos: o primeiro, a habilidade para realizar a 

atividade com êxito e, segundo, algumas condições psicológicas necessárias 

para a realização da atividade com sucesso.  

Estas condições podem ser vistas como atitude positiva em relação à 

atividade (interesses, inclinações), alguns traços da personalidade, o estado 

mental do sujeito e os conhecimentos, hábitos e destrezas, entre outros. Para 

Krutetskii (op.cit), habilidades são características psicológicas individuais de um 

sujeito, que favorecem um domínio rápido e fácil de uma determinada 

atividade, por exemplo, uma atividade matemática. Esta habilidade matemática 

pode apresentar-se em diferentes níveis de atividade: como uma habilidade 
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criativa independente (científica), onde o sujeito é capaz de produzir descobertas 

matemáticas de grande importância para a humanidade ou como uma habilidade 

escolar, onde o sujeito tem facilidade na aprendizagem e domínio das atividades 

propostas na disciplina ou adquiridas em um curso de matemática.  

A habilidade escolar pode de certa forma, ser considerada uma 

atividade criativa, uma vez que o estudante redescobre produtos que, embora 

conhecidos pela comunidade científica, são inéditos para ele. Isso significa que 

embora o produto não seja necessariamente inédito, o procedimento de 

solução exige criatividade. 

Ainda, segundo Krutetskii (op.cit), a questão das habilidades está 

intimamente relacionada às diferenças individuais, pois se todos os indivíduos 

tivessem todas as habilidades desenvolvidas em um mesmo nível, o problema 

das habilidades deixaria de existir. Os sujeitos não apresentam suas 

habilidades desenvolvidas em níveis idênticos, nem tampouco, são 

absolutamente inaptos a desenvolvê-las: esta é a opinião básica da psicologia 

soviética. Enfatiza que as pessoas são capazes de diferentes realizações em 

diferentes níveis. O sucesso de um estudante em determinada disciplina não 

depende apenas de seus interesses e inclinações, mas também de suas 

habilidades. Os sujeitos mais habilidosos apresentam realizações complexas 

em determinadas áreas de conhecimento e, aparentemente, não têm pouca 

necessidade de despender esforço e tempo. Estas são algumas das 

características que diferenciam os sujeitos mais habilidosos dos sujeitos menos 

habilidosos. Mesmo assim, sujeitos menos habilidosos são capazes de 

realizações, pois todos têm potencialidades e, portanto, podem aprender 

embora essas potencialidades sejam distintas de um para outro. 

No entanto, as habilidades não são estáticas, podendo ser formadas e 

desenvolvidas durante toda a vida, através da prática e do domínio de 

atividades apropriadas. Na escola, o desenvolvimento das habilidades não 

depende exclusivamente do método de ensino utilizado pelo professor, visto 

que sujeitos submetidos aos mesmos métodos de ensino e exercícios, muitas 

vezes, apresentam resultados distintos.  
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Essa diferença é facilmente explicada através das diferenças 

individuais. Mas o desempenho insatisfatório não implica em habilidades pouco 

desenvolvidas. Os métodos de ensino “perfeitos” não são capazes de suprimir 

as diferenças individuais. Não é possível igualar todos os indivíduos em um alto 

nível de desenvolvimento das habilidades. Todos podem ser habilidosos, mas 

cada um em determinada área e em um diferente nível. A escola tem papel 

fundamental no desenvolvimento máximo de todas as habilidades possíveis, a 

fim de favorecer a orientação profissional futura dos estudantes. 

Fundamentando-se nos pressupostos dos estudos de Krutetskii (1976), 

é possível afirmar que as habilidades matemáticas são características psicológicas 

específicas e complexas, sendo que existe uma estrutura de componentes 

básicos das habilidades. Esses componentes combinam-se de diversas maneiras 

possíveis, formando diferentes raciocínios e estratégias matemáticas. 

Na linguagem corrente existem duas palavras para designar 

habilidades, em inglês, uma distinção muito importante é ser feita entre 

habilidades (“abilities”) e destrezas (“skills”): enquanto as destrezas, assim 

como conhecimentos e hábitos são adquiridos, as habilidades são 

desenvolvidas dentro de um processo de domínio das destrezas, 

conhecimentos e hábitos e é através do desenvolvimento das habilidades que 

o indivíduo tem a possibilidade de adquiri-las: Segundo Krutetskii (1976, p. 66), 

“habilidades são sempre resultando do desenvolvimento. São formadas e 

desenvolvidas em vida, durante atividade, instrução e treinamento.”   

A presença de habilidades pode ser inferida através da análise de 

algumas características do pensamento durante a execução de determinadas 

atividades, assim como também podem ser identificadas às destrezas, os 

hábitos e os conhecimentos. Devido a isso a abordagem requer como uma 

necessidade básica que se analisem as características psicológicas que 

permitem, ao indivíduo, o domínio da atividade. Através de uma abordagem 

“analítico-sintética” de tal fenômeno complexo que é a habilidade matemática, 

Alves (1999) afirmou ser possível separar alguns de seus componentes que, 

combinados de formas distintas, formam diferentes habilidades matemáticas. 
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Na perspectiva de evidenciar quais as diferenças individuais da 

atividade mental que são perceptíveis nos estudantes das séries iniciais de 

escolarização, durante a solução de problemas matemáticos, Dubrovina (1992) 

analisou alguns dados que considerou fundamental no estudo das habilidades 

no ensino de matemática, são eles: a) o interesse demonstrado pelos 

estudantes através de seus trabalhos em classe e avaliações); b) o perfil de 

cada aluno segundo o professor; e c) discussões individuais a respeito das 

atitudes de cada aluno em relação às diversas disciplinas. A partir desta 

análise a autora propôs a identificação de diferentes grupos de estudantes, de 

acordo com o desenvolvimento das habilidades matemáticas. 

 

2.5  A geometria na computação e o software Geogebra 
 

O computador nos dias atuais constitui uma das principais 

ferramentas utilizadas para auxiliar a aprendizagem. Esse instrumento que tem 

sido observado como um mecanismo ideal na construção de um bom padrão 

de vida pode ser visto como produto de investigações de engenheiros, físicos e 

matemáticos.  

Segundo Dalcidio (1987), na primeira metade do século XX, a história 

das máquinas de computação envolveu estatísticos, físicos e engenheiros 

elétricos em maior número que matemáticos. Máquinas de calcular de mesa e 

sistemas de cartões perfurados eram indispensáveis para negócios, bancos e 

para as ciências sociais. A régua de calcular tornou-se o símbolo do 

engenheiro; integradores de vários tipos eram usados por físicos, geodesistas 

e estatísticos.  

Dalcidio relata, ainda, que a situação mudou por volta de 1940, devido 

ao envolvimento de matemáticos no esforço de guerra. Embora a maior parte 

do esforço viesse de físicos e engenheiros, numerosos matemáticos jovens 

desempenharam um papel no desenvolvimento do computador eletrônico 

digital automático. Três desses matemáticos são destaques: John Von 

Neumann (1903-1957), Norbert Wiener (1894-1964) e Alan Turing (1913-1954). 
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Ramos et al (2003) chamam atenção para o fato de que vêm sendo 

observado, no campo de estudos e pesquisas na área da educação 

informática, nas pesquisas que colocam em evidência a importância que 

possuem as ferramentas computacionais para o processo de aprendizagem de 

conceitos matemáticos. No entanto, ressalta [...] “ainda são poucas as 

experiências de uso de softwares em escolas públicas brasileiras.” (Ramos et 

al, 2003, p.108). Porém, o que se percebe com os programas de incentivo de 

implantação de laboratórios nas escolas públicas como o Programa Nacional 

de Tecnologia Educacional (ProInfo), há a possibilidade de construção de um 

novo panorama da informática na educação (BRASIL, 2012).   

O uso de recursos tecnológicos digitais no contexto escolar constitui 

uma linha de trabalho que necessita se fortalecer na medida em que há uma 

considerável distância entre os avanços tecnológicos na produção de softwares 

educacionais livres ou proprietários e a aceitação, compreensão e utilização 

desses recursos nas aulas pelos professores. O computador nas escolas é 

algo extremamente importante. Valente (1998), Papert (1994) e outros 

discutem como usar esta tecnologia e se os computadores devem ser usados 

na educação. Existem, ainda, estudiosos entre eles Gentili (1994) e Moura 

(1996) que afirmam ser o computador um problema, pois irá fazer com que o 

aluno não raciocine. Outros já afirmam ser a solução. 

A utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nos 

processos de ensino e aprendizagem nas escolas e faculdades, conforme 

acentua Lopes; Tenório; Palmeiras (2007) vem sendo vivenciados no cotidiano 

dos alunos e professores. Ressalta, ainda, que existem diversas pesquisas que 

têm mostrado a eficácia e a contribuições no ensino aprendizagem de 

aplicação de software educativo como ferramenta útil para o desenvolvimento 

do raciocínio dos alunos.  

Apesar de haver uma consciência por parte de muitos educadores em 

relação ao software no âmbito educacional, o que se pode enfatizar é que nem 

sempre os softwares educativos têm chegado à sala de aula, mesmo quando 

computadores estão disponíveis. Um dos motivos para o fato ora citado é a 

dificuldade de formar os professore no uso da tecnologia.  
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Professores levam, em geral, um tempo consideráveis para utilizarem 

alguns dos softwares educativos, têm dificuldade em aprender a usar o 

computador, alguns não dispõem de tempo suficiente para estudar, pois têm 

carga horária excessiva, outros tipos de trabalho e outras dificuldades que 

impedem de aprender primeiro e poder lecionar, outro agravante é que nas 

escolas não têm computadores suficientes. Onde seria interessante ter um 

aluno por computador e com monitor para ajudar o professor. 

O uso adequado do computador na escola pode trazer grandes 

benefícios e se tornar um grande aliado no ensino de matemática, 

principalmente na geometria. Mas para isso é necessário escolher programas 

adequados e uma metodologia que tire proveito das características positivas do 

computador, como boas representações gráficas e rapidez em cálculos. Um 

bom exemplo deste benefício é a Geometria Dinâmica (GD), que 

resumidamente pode ser entendida como a Geometria Estática (GE) da régua 

e compasso implementados no computador. 

Confrey et al (1992) acentuam que a relevância do computador nas 

atividades em geometria se mostra por demais significativa em virtude de que, 

por meio dos recursos oferecidos pelo computador, professores e alunos 

podem captar e socializar ideias de cunho lógico. Compreende-se que “[...] o 

computador é um dispositivo técnico aberto que estimula os professores e 

alunos a impelir seus conhecimentos até o limite para realçar projetos através 

de uma ilimitada variedade de efeitos." (PAPERT, 1994, p.66).  

Dotar o professor de uma formação para uso do computador não 

pode resumir-se apenas a instrumentá-lo de habilidades e conhecimentos 

específicos, pois é preciso também garantir que ele tenha compreensão das 

relações entre a tecnologia e o processo de ensino e aprendizagem. Conforme 

Valente (1994), não é necessário que os professores sejam técnicos em 

informática, como não é suficiente que eles apenas sejam formados para 

serem usuários de computador. Para o autor, a eficácia da implantação, 

implementação e emprego do computador na escola depende do empenho dos 

professores e gestores da escola nas discussões sobre a importância e a 

necessidade de se introduzir os recursos da informática no cotidiano escolar.  



 38 

A geometria é sob o ponto de vista prático, a área da matemática que 

mais se beneficiou com o uso do computador e de suas tecnologias, quando se 

considera o ensino-aprendizagem. O nome “Geometria Dinâmica” (GD) hoje é 

largamente utilizado para com o uso do computador e de suas tecnologias, 

quando se considera o ensino-aprendizagem. 

A definição de Geometria Dinâmica e Interativa (GDI) é a 

implementação computacional da “geometria tradicional”, aquela usando as 

tecnologias régua, compasso e esquadro (TRCE). O termo “Dinâmico” do nome 

pode ser mais bem entendido como oposição à estrutura “estática” das 

construções da geometria tradicional. E o termo “Interativo” é que, após o aluno 

realizar uma construção, ele pode alterar as posições dos objetos iniciais e o 

programa redesenha a construção, preservando as propriedades originais. 

Em função desta possibilidade de alterar objetos preservando-se a 

construção, podemos dizer que a GDI é uma geometria do tipo: uma 

construção por N testes, enquanto a tradicional TRCE é do tipo uma 

construção por um teste, desta forma torna um laboratório dentro do 

computador, onde possibilita, a partir de uma única construção, efetuar um 

número arbitrário de testes, o que seria praticamente impossível com a TRCE. 

Um exemplo simples que pode ilustrar o “dinamismo” desta geometria 

é a construção de um triangulo retângulo. Para construir basta colocar os três 

pontos no plano cartesiano. Construído o triangulo ABC, o próprio Geogebra 

colocará todas as medidas e nomes automaticamente, no exemplo citado os 

pontos são A (1,5), B (1,1) e C (5,1) [figura 01]. Uma vez efetuada a construção 

podemos mover os pontos A ou B ou C pela área de desenho e o programa 

que implementa a GDI, automaticamente, redesenhará todos os objetos 

preservando suas propriedades.  

No exemplo citado, se o aluno for solicitado para mover o ponto A 

para outra coordenada (3,5) que figura vai formar [figura 02]? Como a definição 

de triângulo já foi mostrada pelo professor, o aluno verá que os dois ângulos da 

base são iguais e pode concluir que se trata de um triangulo isósceles (por 

definição: triangulo isósceles tem dois ângulos iguais da base e dois lados 
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iguais, diferente da base). Caso o aluno não consiga ainda saber qual figura ele 

pode observar o quadro algébrico do lado e verá as medidas dos ângulos e 

lados [figura 03] e concluirá com certeza.    

 

 

 

 

 

Figura 01 – Exemplo:  construção de um triangulo retângulo. 
Fonte: Geogebra, 2011 
 

Figura 02 – Movimento do ponto A, formando novo triângulo. 
Fonte: Geogebra, 2011 
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Por meio do Geogebra é possível realizar construções utilizando 

pontos, vetores, segmentos, retas, seções cônicas bem como funções e alterar 

todos esses objetos dinamicamente após a construção estar finalizada. Por 

outro lado, podem ser incluídas equações e coordenadas diretamente. Assim, o 

Geogebra é capaz de lidar com variáveis para números, vetores e pontos, 

derivar e integrar funções e ainda oferece comandos para encontrar raízes e 

pontos extremos de uma função. Deste modo, o programa reúne as 

ferramentas tradicionais de geometria, com outras mais adequadas à álgebra e 

ao cálculo.  

O software Geogebra possui a vantagem didática de apresentar, ao 

mesmo tempo, duas representações diferentes de um mesmo objeto que 

interagem entre si: sua representação geométrica e sua representação 

algébrica. A utilização do programa como recurso didático no ensino da 

geometria constitui um caminho que o professor pode seguir na perspectiva de 

chegar a uma maior satisfação em relação à aprendizagem dos alunos e, por 

conseguinte, o uso dessa aprendizagem no contexto de sua vida.  

 

 

Figura 03 – Descrição do novo triângulo formado. 
Fonte: Geogebra, 2011 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1tica
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3  AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS  

 

Para verificar se um plano institucional de ensino, um programa, um 

projeto ou uma atividade vem se efetivando de conformidade com as políticas 

de educação vigente, os princípios pedagógicos teóricos e socioeconômicos 

tornam-se necessários implementar e implantar um sistema de 

acompanhamento e avaliação da missão institucional, dos objetivos 

preconizados, metas estabelecidas e demais procedimentos implantados. Este 

procedimento visa verificar se o que foi planejado está se efetivando e, tem por 

finalidade a identificação dos elementos que estão ocorrendo conforme o 

previsto para mantê-los e para conhecer as dificuldades e obstáculos com 

vistas a redimensionar os procedimentos e processos inadequados que estão 

dificultando a execução do plano e seus subsistemas, isto é, os programas, 

projetos e atividades.  

Portanto, antes de explicitar como o ensino da matemática foi 

implementado, implantado, acompanhado e avaliado mediante a adoção do 

software Geogebra torna-se oportuno, apresentar as concepções de avaliação 

inerentes ao ato de ajuizar programas, projetos e atividades conforme a 

literatura. Por conseguinte, a unidade de estudo a seguir enseja uma 

reconceptualização de avaliação desde a perspectiva institucional até a 

avaliação do ensino e aprendizagem em programas educativos. 

 

3.1  Avaliação: conceitos e concepções 

 

A avaliação é um procedimento pedagógico importante para os que 

administram qualquer tipo de trabalho formal ou informal, pelo fato de permitir 

uma reflexão e uma apreciação crítica sobre os dados relevantes do processo, 

dificuldades e obstáculos existentes no que foi implantado, com vistas a auxiliar 

o gestor a tomar decisões e redimensionar o processo para adequá-lo aos 

objetivos estabelecidos.  

Por conseguinte, a avaliação institucional e de programas e projetos 

educacionais é um processo de conhecimento crítico das ações da instituição 

educativa, com a finalidade de averiguar se os rumos estabelecidos no 
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planejamento estão sendo operacionalizados de conformidade com o plano 

estabelecido, com as expectativas sociais e com as exigências científicas, 

tecnológicas e humanísticas de um determinado contexto social.  

A avaliação no contexto institucional tem por finalidade caracterizar a 

organização educativa, seus programas, projetos e atividades desde os 

aspectos sociopolíticos, filosóficos e pedagógicos, até o seu sistema 

operacional. Visa, também, conhecer a eficiência, a eficácia e a efetividade da 

dinâmica do processo institucional embasada em um juízo de valor, 

estabelecido através de critérios delineados pelos que fazem a instituição. Os 

resultados advindos da avaliação possibilitam aos gestores do processo 

administrativo tomar decisões mais coerentes e objetivas em face do 

conhecimento da realidade. 

A avaliação, ao ser implementada e implantada à instituição 

educativa, tem por objetivo dinamizar oportunidades de ação – reflexão – ação, 

ou seja, a práxis educativa acerca da obtenção e elaboração do conhecimento 

acadêmico ofertado, além de averiguar como se desenvolveram o processo 

organizativo e de gestão das ações pedagógicas e educativas (VERAS, 2007). 

Os resultados advindos do processo avaliativo servem para o 

autoconhecimento da unidade educacional, visando à manutenção dos pontos 

que lograram sucesso nos programas e projetos, e para redimensionar, se 

necessário, os rumos da missão, dos objetivos e das metas não implantados 

conforme o previsto. Estes procedimentos visam aumentar o desempenho 

qualitativo da instituição educacional. 

A avaliação de uma organização educativa deve responder às 

questões a respeito do papel social da educação, do projeto pedagógico e 

sócioeducativo da escola, dos recursos financeiros que recebe e dos potenciais 

humanos que capacita e coloca no mercado de trabalho como retorno à 

sociedade. 

Quando a avaliação tem como foco o sistema escolar, em especial, o 

projeto pedagógico e procedimentos pedagógicos afins tornam-se 

imprescindíveis conhecer a realidade empírica que vai ser desvelada mediante 
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a coleta de dados sistemáticos. Os indicadores coletados geram informações 

para a análise qualitativa e quantitativa do processo. O conjunto de 

informações advindo da pesquisa avaliativa ao ser comparado com os critérios 

estabelecidos, com a finalidade dos programas e projetos à luz das políticas e 

diretrizes educacionais possibilita a transparência do sistema escolar em 

âmbito institucional e nacional.  

A partir de então, realiza-se um julgamento de valor (POPHAM, 1973) 

da dinâmica do processo implantado, objetivando conhecer o mérito 

institucional (SCRIVEN, 1973) com vistas a iluminar aos avaliadores 

(HAMILTON & PARLLET, 1972) com vistas a uma tomada de decisão 

(STUFFLEBLEAM, 1973), visando à transformação ou emancipação institucional 

(SAUL, 1988).  

Os referenciais avaliativos mencionados tornam possível conhecer os 

fatores que ocorrem para a efetivação ou não da aprendizagem escolar. Em 

face do exposto, o tema avaliação merece destaque neste momento histórico, 

2012, em que o País foca sua atenção na melhoria e na qualidade do ensino 

brasileiro. Entre os fatores que necessitam transparência estão:  

a) políticas de educação, delineadas após a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de n.º 9394/96;  

b) delimitação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o 

ensino fundamental e médio;  

c) resultados do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (Saeb) que 

produzem êxitos e insatisfações aos educadores e a sociedade 

quanto aos currículos, programas, práticas de ensino e à 

aplicação dos investimentos financeiros na área educacional, sem 

uma visualização objetiva dos processo e dos efeitos das ações 

incrementadas, principalmente, no que diz respeito à relação 

custo – benefício e,  

d) métodos e tecnologias didático-pedagógicos que promovem a 

melhoria do ensino-aprendizagem. 
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Existem situações educativas inadequadas quanto a sua efetivação 

que por questões éticas são resguardadas pelos educadores para não 

exacerbar os problemas do ensino brasileiro, no que diz respeito a sua 

qualidade nos diferentes níveis, mercê da inexistência de dados 

comprobatórios para suas observações empíricas (VIANNA, 1993). Por 

conseguinte, torna-se prudente disseminar as diversas formas, modalidades e 

procedimentos de avaliação para desvelar o que vem sendo executado em 

termos de ensino aprendizagem nos diversos procedimentos de ensino, nas 

práticas pedagógicas e no desempenho escolar dos alunos e professores.  

Para tanto, apresenta-se, a seguir, as modalidade de avaliação do 

sistema escolar com a finalidade de promover uma contextualização do objeto de 

estudo desta pesquisa, no caso, aplicação do software Geogebra aplicado no 

ensino-aprendizagem da matemática, em especial nos conteúdos da geometria. 

 

 

3.2 Modalidades de avaliação de programas no contexto institucional. 

 

Convém explicitar, aprioristicamente, a diferença conceitual entre 

avaliação e pesquisa avaliativa, haja vistas que existem organizações que 

executam pesquisa e a definem como avaliação.  A avaliação institucional do 

sistema de ensino difere da pesquisa institucional. Segundo Therrien (1983 p. 18), 

enquanto a pesquisa institucional produz conhecimentos científicos 
relativos à instituição, a avaliação se situa num grau mais avançado, 
porque refere esses conhecimentos aos valores e objetivos explícitos 
e implícitos da instituição.  

 

Vianna (1989) ressalta que a pesquisa institucional visa a produzir 

conhecimentos que representam verdades importantes para a instituição. Com 

base na verificação dos dados coletados, procura verdades científicas sem 

julgar o mérito das variáveis para estabelecer leis ou princípios administrativos. 

A avaliação institucional, por sua vez, concentra-se num fenômeno específico 

da instituição procurando julgar o valor, a qualidade, o mérito e a utilidade do 
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fenômeno educativo a fim de tomar decisões embasadas no julgamento feito 

sobre a relação entre os vários fatos e fenômenos educacionais da instituição. 

Wanderley (1986) defende o pressuposto democrático da avaliação 

institucional. Enfatiza que a avaliação de uma escola, para ser dinamizada com 

eficiência, necessita que haja o descortino de como o ato avaliativo vai ser 

implementado, isto é, como a comunidade educativa, nos mais diferentes 

segmentos institucionais, participa do planejamento das ações, dos 

procedimentos de avaliação e como toma conhecimento das estratégias 

políticas a serem efetivadas. Nessa perspectiva, os avaliadores devem 

participar de todos os momentos da avaliação, desde a elaboração do plano, 

passando pela confecção dos instrumentos até a obtenção dos resultados, 

sendo, portanto, sujeito ativo do ato avaliativo. 

A Avaliação Institucional ao ser direcionada ao ensino deve ter um 

referencial para julgar se a escola vem desenvolvendo em seu projeto 

pedagógico e se as práticas educativas refletem as expectativas que a 

sociedade lhe atribui; deve demonstrar ainda se a organização está preparando 

educandos com habilidades e competências cognitivas que os capacitem a 

promover mudanças sociais. Ademais, demonstra se a escola dá uma 

formação global de qualidade aos educandos com vistas a oferecer à 

sociedade indivíduos aptos a promover o desenvolvimento científico, 

tecnológico e humanístico do País e para enfrentar, adequadamente, o 

mercado de trabalho. 

Toda avaliação deve delimitar claramente o paradigma que a norteia, 

seja de programas (avaliação curricular), de projetos, de atividades ou 

institucional, pois o objetivo principal do processo avaliativo é descobrir se o 

que foi projetado seguiu o caminho tal como se preconizou.  Sua finalidade é 

identificar os pontos relevantes e de sucesso do objeto da avaliação, e 

promover a transformação do processo, em benefício dos envolvidos. 

O planejamento do que vai ser avaliado, sob a forma de um plano, 

segundo Mets (1997: 34), deve conter as seguintes etapas:  
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I) identificação e exame dos valores do programa institucional a ser 

avaliado; 

II) especificação dos objetivos, metas e propósitos do plano que 

avaliará o programa;  

III) determinação de critérios para mensuração do grau do sucesso do 

objeto de avaliação;  

IV) definição, obtenção, análise e interpretação de dados e outras 

informações sobre o objeto de avaliação;  

V) determinação e explicação da extensão do sucesso e dificuldades 

inerentes ao objeto de avaliação;  

VI) identificação das relações entre as experiências desenvolvidas ao 

longo do programa e os seus resultados;  

VII) identificação dos resultados não planejados;  

VIII) determinação do impacto e aferição do valor do programa;  

IX) discussão, visando a continuação, reformulação ou interrupção do 

programa;  

X) revisão contínua dos resultados da avaliação, ou seja a reavaliação 

do processo avaliativo. 

Considerando esses pressupostos infere-se que avaliação significa 

adoção de princípios axiológicos, ou seja, do planejamento de valores, de 

critérios que contemplam a intencionalidade ou abordagem o plano institucional 

que está sendo avaliado. 

 

3.3 Abordagens de avaliação de planos, programas e projeto.  

 

Qualquer avaliação seja de planos institucionais, programas, projetos 

ou atividades devem ter um referencial teórico-metodológico para fundamentar 

as ações dos especialistas, dos professores e da comunidade escolar 
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responsável pelo processo. Eis, portanto, as abordagens de avaliação mais 

adequadas à avaliação do cenário educativo do ensino. 

Os paradigmas da avaliação são contextualizados de conformidade 

com o marco histórico que os fundamentam (DEPRESBITERES, 1999). 

Nessas perspectivas, foram classificados em duas categorias: avaliação com 

ênfase nos aspectos quantitativos e nos aspectos qualitativos.  

As abordagens quantitativas têm como representantes: Cronbach e 

Kerlinger (1973) que identificam a avaliação como um processo de medida; 

Cook e Reichardt (1986) que se baseiam na perspectiva analítico-positivista 

adotando como critério para coleta de dados a amostra probabilística e, 

Campbell e Stanley (1973) que estabelecem critérios valorativos sobre a 

validade da avaliação, adotando os designs experimentais e quase 

experimentais. 

A ênfase nos aspectos qualitativos é explicitada pela avaliação por 

objetivo de Tyler (1949) e seus seguidores; da eficiência dos procedimentos 

didáticos em sala de aula de Popham (1969); para a tomada de decisão de 

Stufflebeem (1968); do mérito de Scriven (1967); para a compreensão da 

realidade estudada – “iluminativa” de Parlett & Hamilton ( 1972); responsiva de 

Stake ( 1967); emancipatória de Saul (1988); política de Demo (1987) e de Dias 

Sobrinho (1994). Para esses autores, somente os estudos que permitem julgar 

valores podem ser considerados avaliação. 

A tendência atual é não estabelecer a polarização abordagem 

qualitativa ou quantitativa, e sim, dependendo do objeto de estudo e o que se 

busca averiguar utiliza-se ou uma ou outra abordagem ou ambas. Mesmo entre 

aqueles que foram os defensores máximos dos métodos quantitativos é a de 

reconhecer que nenhum método tem patente de exclusividade científica. O 

emprego do conjunto de métodos quantitativos e qualitativos tem, por outro lado, 

grandes vantagens: permite a consecução de objetivos múltiplos, já que se 

interessa pelo processo e pelo resultado (AGUILAR; ANDER-EGG, 1994, p. 119). 

Tendo em vista que a opção metodológica para a efetivação desta 

pesquisa é a abordagem qualiquantitativa com uma maior ênfase nos aspectos 
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quantitativos, essa é a razão pela qual será apresentada uma revisão da 

literatura priorizando-se os autores que destacam a abordagem 

qualiquantitativa embora alguns deles já tenham sido eméritos quantitativistas. 

Entre eles priorizou-se: Stufflebeem, Scriven, Parlett; Hamilton, Stake, Saul, 

Demo e Dias Sobrinho (VERAS, 2007). 

Essas abordagens de avaliação defendem o ponto de vista de que a 

avaliação é o momento em que se revitaliza o exercício da democracia, onde 

os pares vivenciam e tomam conhecimento das atividades acadêmicas e 

administrativas no ato do fazer e refazer a instituição. A avaliação vai além das 

decisões e atividades acadêmicas e administrativas, deve ser assumida por 

todos os segmentos da instituição, numa ação global, onde a questão prioritária 

é a qualidade do ensino e, por via de conseqüência, da educação (op.cit).  

 

3.4 Avaliação de programas  

 

Depresbíteris (1989) explicita que a avaliação de programa é 

considerada, também, como pesquisa de avaliação. Ressalta que um programa 

é basicamente o desdobramento ou um aprofundamento do plano, ou seja, 

evidencia quais os projetos e atividades que estão contidas no programa.  

Veras (2007) ressalta que um conjunto de programas quando 

elaborados de maneira estanque não compõem um plano. Os programas 

devem ser concebidos a partir dos planos, uma vez que esses expressam a 

filosofia, a missão, às diretrizes, os procedimentos e demais ações que vão 

nortear a execução do plano. Por conseguinte, ao se elaborar um programa 

deve-se ter como referência os objetivos específicos ou as metas do plano. Em 

geral, os objetivos específicos do plano ou algum deles ao serem estabelecidos 

no delineamento do programa ou projeto passam a serem os objetivos ou 

metas do programa, logo, existe uma relação intrínseca do plano com o 

programa. Em síntese, o programa detalha a setorização do plano, isto é, 

expressa o documento que detalha por setor a política, as diretrizes as metas e 

as medidas operacionais que vão ser executadas. Logo, a avaliação de 
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programas está vinculada diretamente com a avaliação institucional, ou seja, a 

avaliação de um plano.  

Selltiz et al (1987) concebe avaliação de programa como um tipo 

especial de pesquisa aplicada, uma vez que o programa objeto de avaliação do 

que já foi executado evidenciam os programas sociais de melhoramento, tais 

como: educação mediadora, métodos de ensino inovadores, reformas de 

melhoria do ensino e afins.  

A avaliação de programas não se destina implementar ou implantar 

conhecimentos ou desenvolver teorias, mas visa basicamente à tomada de 

decisão, na perspectiva de determinar se os programas estão sendo efetivados 

adequadamente, se necessitam de redimensionamento, se deve parar ou 

continuar. Revela, também, se as estratégias precisam ser modificadas ou 

mantidas se é necessário contratar ou dispensar pessoas e redimensionar 

procedimentos didáticos ou organizacionais. Logo, esta modalidade de 

avaliação se presta à avaliação do programa de implantação arrimado num 

software cognominado de Geogebra o qual se configura como um instrumento 

psicopedagógico de ensino na geometria, objeto de estudo desta investigação, 

uma vez que ele encerra as peculiaridades explicitadas por Selltiz (op.cit).   

Worthem, Sanders e Fitzpatrick (2004, p.693) definem avaliação de 

programas como: “Uma abordagem multicêntrica e de múltiplos níveis da 

avaliação criada e usada para avaliar ‘conjuntos’ de projetos que têm  

elementos comuns ou que são financiados por uma entidade específica.”  

Em geral, os programas educativos para serem operacionalizados 

necessitam ser desmembrados em projetos com vista a focar um determinado 

tema, objetivo ou metas. O design de um projeto de intervenção pedagógica ou 

instrucional caracteriza-se como a ação básica de uma proposta específica de 

intervenção no contexto do programa. É uma etapa essencial para a 

reestruturação dos mecanismos de monitoramento, acompanhamento e 

avaliação dos efeitos e do impacto do projeto. É de bom alvitre relembrar que a 

avaliação de planos pressupõe a avaliação de seus programas que por sua vez 

requer a avaliação dos projetos e das atividades que o abarcam. 
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3.5  Avaliação de projetos 

A avaliação de projetos e atividades tem por finalidade averiguar se 

as unidades de ação previstas foram planejadas, implementadas e implantadas 

adequadamente.  

A avaliação de projetos educacionais vinculados à Educação Básica 

se caracteriza como  

uma avaliação que, no decorrer do planejamento e execução do 
projeto, permite aos envolvidos aprender e fazer juízos acerca dos 
pressupostos iniciais, da implementação e dos resultados da sua 
intervenção. O desenho da avaliação é especialmente importante 
porque influencia a natureza e a qualidade das conclusões que 
poderão ser tiradas. Isso implica na escolha de metodologias 
adequadas, bem como o acompanhamento das ações, informando e 
realimentando com a análise dos resultados e impactos o processo 
de planejamento do projeto (BRASIL/MEC/SEB, 2006). 

 

Este procedimento avaliativo chama-se de avaliação ex-ante ou 

avaliação dos insumos (avaliação diagnóstica), isto é, avalia-se se o projeto foi 

concebido de conformidade com o programa que o gerou. Em seguida, 

avaliam-se as fases do andamento da execução do projeto (avaliação 

formativa), isto é, a avaliação do processo. Após a efetivação realiza-se a 

avaliação dos resultados obtidos procedimento considerando avaliação ex-

post, (avaliação dos resultados) nas vertentes: avaliação dos efeitos e do 

impacto.  

Os projetos educativos mais propalados neste momento histórico são: 

projeto pedagógico projeto de ensino, projeto de resolução das diretrizes 

curriculares, pedagogia dos projetos, projetos de pesquisa, softwares 

educativos entre outros da mesma natureza. 

Pelas razões e concepções descritas, oportuno se faz explicitar na 

próxima unidade deste trabalho a avaliação do ensino aprendizagem, uma vez 

que esta é utilizadas como paradigmas para a avaliação institucional mediante 

os programas de ensino.  
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3.5.1 Avaliação da aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem escolar pode ser concebida como 

avaliação de projeto, tendo em vista que à aprendizagem escolar é planejada e 

incrementada no projeto pedagógico curricular (PPC) da organização escolar, 

instituição promotora do ensino-aprendizagem (VERAS, 2007). 

 

Diante do exposto, a avaliação da aprendizagem deve se efetivar em 

todos os momentos da aprendizagem, isto é, antes (input), durante (processo) 

e depois (output), nas vertentes: diagnóstica, formativa e classificatória. A 

avaliação da aprendizagem, como ato avaliativo, deve ter inicio no diagnóstico 

do PPC para averiguar se o que foi planejado está sendo executado. Os 

resultados delineados na avaliação são imprescindíveis à tomada de decisão. 

 

A tomada de decisão que emerge da avaliação diagnóstica deve ser 

iluminada pelo principio: - manter o ensino-aprendizagem que está correto e 

redimensionar o que está inadequado e ineficiente. Nesta perspectiva, a 

avaliação não é para punir, execrar ou desqualificar o aprendiz. O professor 

deve se apropriar dos resultados avaliativos para dar continuidade ao processo 

ensino-aprendizagem ou para redimensioná-lo, caso os alunos não tenham 

obtido o nível de aprendizagem satisfatório tal como foi planejado, isto é, no 

padrão de qualidade estabelecido no PPC. 

 

Segundo Luckesi (2004), o ato de avaliar é um momento amoroso, 

dialógico, construtivo e, acima de tudo, humano. Por conseguinte, não deve ser 

um ato imposto, ameaçador ou punitivo. 

 

A avaliação possibilita a qualificação dos aprendizes e orienta aos 

gestores para deflagrarem novas possibilidades com vistas à auxiliar sua vida 

escolar e profissional. Dependendo da intencionalidade do que se objetiva 

realizar, os professores podem adotar quaisquer modalidades de avaliação, 

sejam elas: diagnóstica, formativa ou classificatória, ou podem torná-las 

complementares.  
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A avaliação diagnóstica fornece elementos para a formação de 

conhecimentos e saberes e deve ser um pré-requisito à aprendizagem 

continuada. Para revigorar as aprendizagens não satisfatórias torna-se 

necessário conhecer se o que foi ensinado pelos professores está sendo 

aprendido pelos os alunos. Os saberes apropriados devem ser mantidos e os 

não aprendidos devem ser revigorados, mediante novos procedimentos 

didáticos que induzem a consolidação e reconstrução do que deve ser re-

ensinado. Nesta perspectiva, a avaliação formativa tem como foco: ensinar, 

ensinar, ensinar, e, por via de consequência, aprender, aprender e aprender 

(LUCKESI, op. cit). 

 

A avaliação da aprendizagem requer, ainda, três elementos 

operacionais:  

i) captação de dados relevantes; 

ii) instrumentos adequados, validados e críveis e, 

iii) aplicação correta dos instrumentos. 

 

Estes elementos devem ser considerados, pois a avaliação pode 

ficar mascarada, logo não reflete a realidade. Esta situação acontece porque, 

muito das vezes, os dados coletados são inconsistentes, devido à má 

elaboração e o mau uso dos instrumentos. Por conseguinte, os especialistas ao 

planejar os instrumentos com vistas a buscar indicadores devem ter em mente 

que os itens do instrumento devem abarcar os objetivos e conteúdos 

planejados mediados por critérios previamente estabelecidos. 

 

Diante dos resultados da avaliação formativa é possível delinear a 

avaliação classificatória, isto é, torna-se viável conhecer o nível de 

aprendizagem dos alunos, isto é, identifica-se quem tem aprendizagem com 

aproveitamento satisfatório (na média e acima da média) ou aproveitamento 

não satisfatório.  

 

Este fato de certo modo induz a classificação, não para promover 

um ranking, mas com a finalidade de identificar quem aprendeu ou ainda não 

aprendeu. O ensino das ciências exatas, em especial, da matemática deve se 
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apropriar destas atitudes para que o ensino e a aprendizagem dos conteúdos 

sejam aprendidos com bastante motivação e auto-realização.   

 

Embasado nestas crenças foi que se empreendeu a pesquisa 

avaliativa sobre a aprendizagem da matemática (álgebra e geometria), por 

meio do software Geogebra, tendo em vista que este procedimento tecnológico 

e didático tem promovido à elevação do nível de aprendizagem dos alunos, 

uma vez que estimula e incentiva o aprender, aprender e aprender. 

 

Embasado nestes pressupostos é que se avalia o programa software 

Geogebra como instrumento psicopedagógico de ensino em geométrica cujos 

procedimentos operacionais, ou seja, a metodologia está delineada a seguir. 
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4 DESVELANDO A REALIDADE EMPÍRICA 

 

4.1 Métodos da pesquisa 

 

 O estudo se configura por meio de uma pesquisa descritiva de caráter 

exploratório e pesquisa experimental mediante o design quase-experimental.  

 

A pesquisa exploratória é um processo de investigação que visa 

conhecer a caracterização inicial de um problema, delinear a natureza do 

fenômeno e descreve as variáveis que se quer estudar. Köche (2011, p. 126) 

afirma que “na pesquisa exploratória não se trabalha com a relação entre 

variáveis, mas com o levantamento da presença das variáveis e da sua 

caracterização quantitativa ou qualitativa”. Portanto, esta é uma das razões 

para incluir na metodologia do estudo a pesquisa exploratória. 

 

A pesquisa experimental, por sua vez, tem por finalidade estudar a 

trajetória de uma variável independente (experimental) introduzida a um grupo 

de sujeito para acompanhar seus efeitos em situação observável em face da 

relação entre as variáveis que estabelecem a causa e o efeito do fenômeno. 

Existem três categorias de design experimental: pré-experimental, experimental 

autêntico e quase experimental (CAMPBELL; STANLEY, 1979). Como se trata 

de um estudo preliminar (exploratório) para desvelar a eficiência do software 

Geogebra, adotou-se o design quase-experimental. Este delineamento, 

também, manipula deliberadamente uma variável independente para observar 

seu efeito e relação à uma ou mais variáveis dependentes. Só difere dos 

experimentos “verdadeiros” no grau de segurança ou confiabilidade, uma vez 

que não trabalha com grupo de controle e realiza apenas pós-teste. 

(STANLEY; CAMPBELL, 1979). O estudo utiliza a metodologia 

qualiquantitativa, mediante os princípios do estudo de caso único.  

 

 Segundo Yin (2005), o estudo de caso na abordagem experimental é 

apropriado para responder às questões "como" e '"porque" determinado 

fenômeno ocorre; são questões explicativas e tratam de relações operacionais 

que se processam em um tempo pré-estabelecido ou incidências. Nesta óptica, o 
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estudo de caso experimental produz resposta e questões obtidas em situações 

onde o pesquisador manipula as variáveis de forma direta, precisa e sistemática.  

  

A pesquisa em apreço visa à avaliação do software Geogebra como 

instrumento psicopedagógico, logo os métodos estabelecidos para averiguar a 

eficiência e eficácia do Geogebra são adequados uma vez que software se 

constitui a variável independente e conhecer “como” e “porquê” a 

aprendizagem da matemática e da álgebra se processa, e a aceitação do 

programa pelos professores e alunos (variável dependente), pode-se inferir que 

os procedimentos utilizados na pesquisa são inerentes aos métodos 

investigativos delineados para este estudo.   

 

 

4.2  Contextualização do objeto de estudo 

 

Os conteúdos matemáticos, objeto de estudo, foram ministrados nas 

escolas A e B selecionadas para a efetivação da pesquisa durante uma 

semana mediante aula expositiva tradicional, adotando os recursos didáticos: 

quadro de demonstração do conteúdo, livro e caderno para anotações. Em 

seguida, aplicou-se o mesmo conteúdo utilizando-se o software Geogebra para 

que os alunos vivenciassem o software e, assim, poderem avaliar o programa e 

sua eficiência e eficácia.  

A pesquisa prosseguiu com a aplicação de um questionário 

(apêndice 1) constituído por 12 itens de caracterização do aluno e uma escala 

de avaliação do Geogebra com 11 itens, medidos em uma escala de intervalos 

aparentemente iguais com três categorias de medida: “concordo” com o escore 

2, “concordo em parte” com o escore 1 e “discordo” com o escore 0. 

O instrumento foi elaborado com itens estruturados de modo simples 

e prático para que as informações coletadas retratassem, por meio de análise, 

os efeitos, o impacto e a reação dos alunos em face da vivência de estudos 

com o software Geogebra. 

 

 



 56 

4.2.1 Sujeitos e área de execução da pesquisa 
 

Seguindo os preceitos e normas da ética científica, aos alunos que 

concordaram em participar da pesquisa foi-lhes informado que não teriam seus 

nomes identificados e que poderiam desistir a qualquer momento de participar 

da pesquisa se, assim, o desejassem. 

A área de execução da pesquisa situou-se em duas escolas públicas, 

sendo uma escola municipal localizada no município de São Gonçalo do 

Amarante (escola A) e uma escola estadual profissionalizante localizada em 

Messejana, Fortaleza-CE (escola B). Os sujeitos foram selecionados por meio de 

uma amostra não-probabilística intencional (RÚDIO, 2011), uma vez que se trata 

de um estudo de caso que permite coletar dados e informações de um conjunto 

de pessoas envolvidas com o objeto de estudo, ou seja, com o Geogebra.  

A amostra dos pesquisados foi composta por 101 alunos alocados 

em turmas do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental e uma turma do 2º ano do 

ensino médio. Com o intuito de preservar o nome das instituições que 

participam da pesquisa, estas foram nomeadas de escola “A” e “B”. A tabela 01 

e o gráfico correspondente apresentam a distribuição da amostra. 

 

4.3 Procedimentos metodológicos da coleta e análise dos dados 

 

Na escola “A” foram ministradas aulas de geometria utilizando-se o 

Geogebra. Os procedimentos didáticos foram dinamizados com o apoio de 31 

funcionários qualificados que pertencem ao quadro de pessoal na Educação do 

Município. A escola “A” tem matriculada uma população de alunos composta por 

aproximadamente 500 alunos distribuídos nas cinco séries do ensino fundamental  

(1ª a 5ª série) e quatro séries do ensino fundamental II (6ª a 9ª série).  

A escola é equipada com um laboratório de Informática, considerado 

de boa estrutura física e com instrumentos adequados, contendo 20 

computadores em funcionamento, uma “lousa Inteligente”, onde o professor 

pode optar por uma aula diferente e que interaja com os alunos.  
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A escola “B” é uma escola estadual de educação profissional (EEEP), 

pertencente à rede pública do Estado do Ceará. É equipada, também, com um 

bom laboratório de Informática, com 20 computadores em funcionamento. Os 

alunos estudam no sistema de ensino em tempo integral. 

Através de contatos com os diretores e coordenadores das escolas, 

foram selecionados cinco professores e dois coordenadores para participarem 

da demonstração do software, além de realizarem o acompanhamento das 

práticas educativas dos alunos que usavam o Geogebra. Ao findar as 

atividades de aprendizagem, os alunos preenchiam o questionário contendo 

itens sobre a experiência vivenciada. 

Durante uma semana, em cada uma das turmas das quatro séries em 

estudo, realizou-se a apresentação e treinamento dos comandos básicos do 

software Geogebra. Esta apresentação foi realizada após os assuntos terem 

sido ministrados em uma semana no método de aula tradicional, cujo conteúdo 

foi explicado pelos professores das escolas. Só depois se incrementou o 

software Geogebra com duração, também de uma semana com os mesmos 

assuntos apresentados nas aulas expositivas.   

Observou-se que nas aulas de geometria, os conteúdos foram 

ministrados sem a utilização dos equipamentos tradicionalmente usados: 

régua, esquadros, transferidor e compasso; apesar deles se encontrarem nas 

escolas à disposição dos professores. 

Concluída esta etapa, os alunos responderam um questionário 

constituído por 15 (quinze) questões de caracterização do aluno e por uma 

escala de avaliação com 11 (onze) itens medidos. Cada um respondia a escala 

de intervalos aparentemente iguais (Apêndice, 01), elaborada de conformidade 

com a escala do tipo Likert (1932). Para a afirmação que constitui cada item, o 

aluno assinalava “concordo” (escore 2), ou “concordo em parte” (escore 1), ou 

“discordo” (escore 0). 

Os professores e coordenadores das escolas participaram da 

apresentação e treinamento sobre o Geogebra, realizado durante uma semana 
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em cada turma no horário da aula de matemática e, em seguida, foram 

entrevistados.  

Os dados obtidos com os questionários aplicados aos alunos foram 

transcritos para um arquivo próprio do software SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), versão 15.0 para Windows. 

As variáveis de caracterização dos alunos são apresentadas em 

tabelas de frequencia. A escala de avaliação, com os resultados transcritos no 

arquivo construído tiveram os escores dos itens totalizados num escore total da 

escala de avaliação, podendo variar no intervalo fechado [0 ; 22] e, em 

seguida, transformado para a escala de notas variando no intervalo fechado [0 ; 

10]. A transformação mantém a isonomia entre a escala de escore com a 

escala de nota. 

A análise da escala envolveu, inicialmente, o cálculo dos seus 

indicadores de qualidade: o coeficiente de precisão (  de Cronbach), erro padrão 

de medida com sua amplitude em relação à amplitude total da escala e o 

coeficiente de sensibilidade que permite determinar a probabilidade da escala 

fornecer medida empírica com erro de medida inferior ao erro padrão de medida. 

O teste T2 de Hotelling permitiu verificar a não-ocorrência de “efeito de 

halo” no conjunto de respostas dos alunos aos itens da escala. 

 A validade de conteúdo da escala foi verificada através da análise 

fatorial com o método dos componentes principais e rotação VARIMAX. Para a 

construção do modelo final, somente com as variáveis independentes que 

explicam significativamente a variável dependente utilizou-se o procedimento 

BACKWARD que, inicialmente, constrói um modelo linear envolvendo todas as 

variáveis independentes, em seguida, retira a variável independente com 

menor correlação não significativa com a variável dependente e constrói um 

novo modelo com as variáveis independentes restantes; este procedimento 

continua até serem retiradas todas as variáveis independentes não 

correlacionadas significativamente com a variável dependente, obtendo-se o 

modelo linear final. O software SPSS procede à retirada das variáveis 
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independentes que não se correlacionam significativamente com a variável 

dependente utilizando automaticamente o nível de significância p  ≤ 0,10. 

Os fatores que a escala mede, determinados pela analise fatorial, 

foram escoriados e transformados para notas na escala de intervalo fechado [0 ; 10]. 

A análise dos itens da escala envolveu o calculo da média em cada 

item, do desvio padrão e do coeficiente de variação, bem como, o cálculo do 

coeficiente de discriminação dos itens. 

O peso na composição do escore total na escala de avaliação dos 

itens da escala e dos fatores extraídos na analise fatorial foram verificados 

através de regressão linear múltipla, uma para verificar o peso dos itens na 

composição dos escores na escala e outra para verificar o peso dos fatores 

extraídos na analise fatorial na composição dos escores. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

5.1 Validação da escala de avaliação  
 

A escala de avaliação apresentou coeficiente de precisão  de 

Cronbach 0,75, erro padrão da medida 1,4 correspondendo a 6,4% da 

amplitude do escore total da escala, portanto menor que 10% dessa amplitude, 

limite máximo aceitável para o erro padrão da medida. Coeficiente de 

sensibilidade 2 = 2,67 implicando na probabilidade de 0,9484 (94,84%) da 

medida empírica fornecida pela escala apresentar erro de medida inferior ao 

erro padrão da medida. 

O teste para verificar a não existência de efeito de halo (T2 de 

Hotelling) no conjunto das respostas dos alunos aos itens da escola apresentou 

F = 5,31 significativo para p < 0,01. 

Na determinação da validade de conteúdo da escala, a análise fatorial 

com rotação VARIMAX apresentou os pressupostos para a sua realização 

através da medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin igual a 

0,69 e teste de esfericidade de Bartlett que apresentou Qui-quadrado ( 2) 

aproximado igual a 279,52, significativo para p < 0,01. 

Foram extraídos 4 fatores com valor próprio maior que 1 explicando 

65,9% da variação total. 

Analisando-se a matriz constituída após rotação bem como os itens 

com cada carga fatorial maior ou igual a 0,30 nos fatores extraídos, a análise 

semântica dos itens permitiu verificar que, na verdade, três fatores eram 

suficientes para determinação da validade do conteúdo da escala. 

 Os fatores são: 

 fator 1 – refere-se à importância do estudo da matemática e do 

programa como facilitador. É constituído pelos itens 1, 3, 7, 8, 9; 
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 fator 2 – refere-se à capacidade para aprender a usar o programa 

e à necessidade do professor dominá-lo. É constituído pelos itens 

2, 4, e 11; 

 fator 3 – refere-se à facilidade do entendimento do programa e à 

necessidade de laboratório de informática na escola. É constituído 

pelos itens 5, 6 e 10. 

Através da análise de regressão linear múltipla tendo os escores 

dos três fatores como variáveis independentes e o escore total na 

escala como variável dependente, observou-se que o fator 1 

apresentou o maior peso na composição do escore total (com 

coeficiente padronizado β = 0,548, seguido pelo fator 3 com β = 

0,434 e em seguida pelo fator 2 com β = 0,368. 

A análise da escala de avaliação contida no questionário indicou que, 

como instrumento de medida, apresentou na amostra boa precisão, erro 

padrão da medida aceitável, boa sensibilidade e validade de conteúdo. 

Na análise dos itens da escala de avaliação observou-se que as 

distribuições dos escores dos 11 itens apresentaram média superior ao valor 1, 

ponto médio da escala de medida do item, variando de 1,46 a 1,91, indicando 

que no geral, os alunos apresentaram maior nível de concordância afirmativa 

com cada item. 

A tabela 01 apresenta em ordem decrescente a contribuição do 

escore dos itens para a composição do escore total da escala de avaliação. 
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Tabela 01 – Coeficientes beta dos itens da escala 

Item Coeficiente Beta 

e6 - Você verificou que o Geogebra é de fácil entendimento. 0,26200 

e8 - O "software" tem as ferramentas necessárias para aplicar o assunto 
dado pelo professor. 

0,23000 

e4 - Você verificou que é capaz de usar o GEOGEBRE para seu estudo. 0,19500 

e5 - A execução das atividades apresentadas no GEOGEBRA lhe causou 
curiosidade em aprender o program 

0,19000 

e3 - Você foi apresentado ao GEOGEBRA e verificou que poderia 
melhorar o seu aprendizado na matéria. 

0,18900 

e11 - O professo de matemática tem que dominar o GEOGEBRA. 0,16300 

e7 - Você viu que o programa GEOGEBRE vai ajudar a aprender 
geometria e matemática. 

0,14200 

e10 - É importante que a escola tenha laboratório informatizado de 
matemática. 

0,14200 

e1 - É importante estudar matemática. 0,12500 

e2 - A informática ajuda nas tarefas escolares. 0,11300 

e9 - O uso regular do GEOGEBRA será de grande importância na escola. 0,10600 

 

 

 

Tomando-se os coeficientes de variação destas distribuições, eles 

variaram de 15,8% a 50,8%, sendo 6 itens com coeficiente de variação menor 

que 30%, isto é, em relação a esses itens (itens 1, 2, 7, 9, 10, 11) os 

respondentes apresentaram maior grau de concordância entre si nas afirmativas 

destes itens. Os itens 3, 4, 5, 6, e 8 com coeficiente de variação maior que 30%, 

indicaram um grau de heterogeneidade no conjunto das respostas, ou seja, um 

menor nível de concordância entre os respondentes com as afirmativas das 

respostas a esses itens, conforme o quadro nº 02 a seguir. 
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  Média Desvio 
padrão 

Coeficiente de 
variação - CV (%) 

e1 - É importante estudar matemática. 1,88 0,355 18,88 

e2 - A informática ajuda nas tarefas 
escolares. 

1,91 0,319 16,70 

e3 - Você foi apresentado ao 
GEOGEBRA e verificou que poderia 
melhorar o seu aprendizado na matéria. 

1,75 0,537 30,69 

e4 - Você verificou que é capaz de usar o 
GEOGEBRE para seu estudo. 

1,71 0,554 32,40 

e5 - A execução das atividades 
apresentadas no GEOGEBRA lhe 
causou curiosidade em aprender o 
programa. 

1,70 0,539 31,71 

e6 - Você verificou que o Geogebra é de 
fácil entendimento. 

1,46 0,742 50,82 

e7 - Você viu que o programa 
GEOGEBRE vai ajudar a aprender 
geometria e matemática. 

1,83 0,402 21,97 

e8 - O "software" tem as ferramentas 
necessárias para aplicar o assunto dado 
pelo professor. 

1,66 0,652 39,28 

e9 - O uso regular do GEOGEBRA será 
de grande importância na escola. 

1,90 0,300 15,79 

e10 - É importante que a escola tenha 
laboratório informatizado de matemática. 

1,83 0,402 21,97 

e11 - O professo de matemática tem que 
dominar o GEOGEBRA. 

1,81 0,463 25,58 

 

   

Os coeficientes de discriminação desses itens variaram de 0,26 a 

0,50, todos maiores que 0,20, assim, os itens da escala descriminam bem os 

respondentes que apresentaram maior grau de concordância, ou seja, os 

maiores escores totais na escala, daqueles que apresentaram menor nível de 

concordância no conjunto dos itens (menores escores totais na escala). 

Observa-se, também no quadro a seguir, que a retirada de qualquer um dos 

itens implicaria na redução do coeficiente de precisão da escala de avaliação. 

 

 

 

 

Tabelas 02 - Estatísticas dos itens 
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Tabela 03 – Coeficientes de discriminação dos itens e valor do coeficiente de precisão se o item 
for retirado da escala 

 

  Coeficiente 
de 

discriminação 

α de 
Cronbach se o 

item é 
abandonado 

e1 - É importante estudar matemática. 0,258 0,722 

e2 - A informática ajuda nas tarefas escolares. 0,334 0,716 

e3 - Você foi apresentado ao GEOGEBRA e verificou que poderia 
melhorar o seu aprendizado na matéria. 0,325 0,716 

e4 - Você verificou que é capaz de usar o GEOGEBRE para seu 
estudo. 0,491 0,690 

e5 - A execução das atividades apresentadas no GEOGEBRA lhe 
causou curiosidade em aprender o programa. 0,455 0,696 

e6 - Você verificou que o Geogebra é de fácil entendimento. 0,187 0,755 

e7 - Você viu que o programa GEOGEBRE vai ajudar a aprender 
geometria e matemática. 0,502 0,695 

e8 - O "software" tem as ferramentas necessárias para aplicar o 
assunto dado pelo professor. 0,479 0,691 

e9 - O uso regular do GEOGEBRA será de grande importância na 
escola. 0,466 0,705 

e10 - É importante que a escola tenha laboratório informatizado de 
matemática. 

0,491 0,696 

e11 - O professo de matemática tem que dominar o GEOGEBRA. 0,380 0,708 

 

 

5.2 Caracterizações da amostra de alunos  

 

A tabela 04 e o gráfico 01, a seguir, correspondentes representam a 

distribuição dos alunos, segundo a série que cursam.  

 
 Tabela 04 – Distribuição da amostra segundo a escola e a série dos alunos 
 

    Escola  

    1 = escola A 2 = escola B Total 

S
é

ri
e

 
        

1 - 2ª série - Ensino 
Médio  

contagem 0 17 17 

% dentro de série 0,0% 100,0% 100,0% 

  % dentro de escola 0,0% 100,0% 16,8% 

2 - 7ª série - Ensino 
Fundamental 
  

contagem 30 0 30 

% dentro de série 100,0% 0,0% 100,0% 

    % dentro de escola 35,7% 0,0% 29,7% 

  3 - 8ª série - Ensino 
Fundamental 
  

contagem 31 0 31 

  % dentro de série 100,0% 0,0% 100,0% 

    % dentro de escola 36,9% 0,0% 30,7% 
  4 - 9ª série - Ensino 

Fundamental 
  

contagem 23 0 23 

  % dentro de série 100,0% 0,0% 100,0% 

    % dentro de escola 27,4% 0,0% 22,8% 

Total contagem 84 17 101 

  % dentro de série 83,2% 16,8% 100,0% 

  % dentro de escola 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 01 - Distribuição da amostra segundo a escola e a série dos alunos 

  

A idade dos alunos da amostra distribui-se de 10 a 18 anos, 

concentrando-se na faixa de 11 a 15 anos, com 77,2% do total da amostra. A 

idade média foi de 13,7 anos com desvio padrão de 1,93 e coeficiente de 

variação de 54,2%, indicando que a distribuição da idade da amostra é 

heterogênea. Estas idades são apresentadas na tabela 05 e com a 

representação gráfica correspondente. 

  
 
 

Tabela nº 05 – Distribuição da idade dos alunos da amostra 
 

  Frequência Percentual 
(%) 

Percentual 
acumulado (%) 

Válidos 10 1 1,0 1,0 

  11 12 11,9 12,9 

  12 19 18,8 31,7 

  13 19 18,8 50,5 

  14 21 20,8 71,3 

  15 7 6,9 78,2 

  16 11 10,9 89,1 

  17 9 8,9 98,0 

  18 2 2,0 100,0 

  Total 101 100,0  
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A distribuição do sexo apresenta concentração no sexo feminino 

(54,9%) do total, onde é apresentado na tabela nº. 06 correspondentes. 

Tabela nº 06 – Distribuição dos alunos da amostra segundo o sexo 
 

  Frequência Percentual (%) Percentual acumulado (%) 

Válidos 0 – feminino 60 59,4 59,4 

  1 – masculino 41 40,6 100,0 

  Total 101 100,0  

 

 

O número de residentes juntos com o aluno variou de 1 a 9 

residentes, concentrando-se no intervalo de 3 a 7 (91,6%) residentes no 

domicilio. Este dado refere-se a 84 alunos que declararam, sendo que 17 não 

fizeram. O percentual apresentado representa só os declarantes. 

Em média de residentes com o aluno foi de 5,2 residentes com desvio 

padrão de 1,67 e coeficiente de variação de 32,3%. A distribuição desta 

variável é representada na tabela nº 07 e com a representação gráfica nº 03  

correspondente. 

  

Gráfico 02 – Distribuição da idade dos alunos da amostra 

 



 67 

Tabela 07 - Distribuição do número de pessoas que moram na residência do aluno 
 

  Freqüência Percentual 
(%) 

Percentual 
válido (%) 

Percentual 
acumulado (%) 

Válidos 1 1 1,0 1,2 1,2 

  2 4 4,0 4,8 6,0 

  3 7 6,9 8,3 14,3 

  4 22 21,8 26,2 40,5 

  5 12 11,9 14,3 54,8 

  6 12 11,9 14,3 69,0 

  7 24 23,8 28,6 97,6 

  8 1 1,0 1,2 98,8 

  9 1 1,0 1,2 100,0 

  Total 84 83,2 100,0  

Em branco 17 16,8   

Total Geral 101 100,0   

 
  
 

Tabela 08 – Estatísticas da variável – “Número de pessoas que moram na residência do aluno” 
 

  N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Coeficiente de 
variação (%) 

q3.residentes - Número de 
pessoas que moram na 
residência do aluno 

84 1 9 5,18 1,673 32,300 

Válidos N (listwise) 84      

 

 

  

Gráfico 03 – Número de pessoas que moram na residência do aluno 
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Do total, 84 alunos declaram a renda familiar que variou de 1 a 5 

salários mínimos (s. m.), concentrando-se de 1 a 3 s. m. (97,6%), somente 2 

alunos tem renda familiar de 4 ou 5 s. m.. 

Tomando-se a renda familiar e o número de residentes incluindo o 

aluno, a renda familiar média variou de 0,13 s.m. a 1 salário mínimo por pessoa 

na residência. Sendo que esta variável apresenta média de 0,28 s.m. e 

mediana 0,2 s.m., com coeficiente de variação de 61,8%, sendo uma 

distribuição heterogênea, no entanto, no intervalo de variação da renda familiar 

média [0,13 s.m. ; 1 s.m.] pode-se afirmar que a amostra se caracteriza por 

alunos predominantemente de família de baixa renda, conforme a tabela nº. , 

91,7% dos sujeitos da amostra tem renda familiar média ou inferior a 0,5 s.m. 

demonstrados na Tabela 09 e 10 e pelo gráfico correspondente. 

  
 
 

Tabela 09 – Estatísticas da variável “Renda familiar média”, em salários mínimos. 
 

N Válidos 84 

Em branco 17 

Média 1,58 

Mediana 1,00 

Desvio padrão 0,824 

Variância 0,680 

Assimetria 1,577 

Mínimo 1 

Máximo 5 

 
 
 
Tabela 10 – Distribuição na amostra de alunos da variável “Renda familiar”, em salários mínimos. 

 

  Frequência Percentual 
(%) 

Percentual 
validado (%) 

Percentual 
acumulado (%) 

Válidos 1 49 48,5 58,3 58,3 

  2 24 23,8 28,6 86,9 

  3 9 8,9 10,7 97,6 

  4 1 1,0 1,2 98,8 

  5 1 1,0 1,2 100,0 

  Total 84 83,2 100,0  

Em branco 17 16,8   

Total Geral 101 100,0   
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Tabela 11 – Distribuição na amostra de alunos da variável “Renda familiar média” 
 

  Frequência Percentual 
(%) 

Percentual 
validado (%) 

Percentual 
acumulado (%) 

Válidos 0,13 16 15,8 19,0 19,0 

  0,14 10 9,9 11,9 31,0 

  0,17 3 3,0 3,6 34,5 

  0,20 15 14,9 17,9 52,4 

  0,25 8 7,9 9,5 61,9 

  0,29 2 2,0 2,4 64,3 

  0,33 9 8,9 10,7 75,0 

  0,38 2 2,0 2,4 77,4 

  0,40 6 5,9 7,1 84,5 

  0,50 6 5,9 7,1 91,7 

  0,60 2 2,0 2,4 94,0 

  0,63 1 1,0 1,2 95,2 

  0,67 2 2,0 2,4 97,6 

  0,75 1 1,0 1,2 98,8 

  1,00 1 1,0 1,2 100,0 

  Total 84 83,2 100,0  

Em branco 17 16,8   

Total Geral 101 100,0   

 

 

 

q4. Renda familiar, em salário mínimo
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Gráfico 04 – Distribuição na amostra de alunos da variável 
“Renda familiar”, em salários mínimos. 
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A tabela nº. 14apresenta a escolaridade do pai e da mãe, 

Analisando a tabela 12, verifica-se que há uma relação entre as duas 

variáveis e que é confirmada pelo teste do 2 conforme a tabela 13, a seguir.  

Tabela 13 - Teste do 
2
: Relação entre a escolaridade do pai e da mãe 

 

  Valor 
Graus de 
liberdade 

Sig. 
(bicaudal) 

Qui-quadrado (
2) 

 68,491 9 0,000 

Associação linear 27,004 1 0,000 
N° de casos  válidos 84   

 

Há uma tendência da escolaridade da mãe ser idêntica à escolaridade 

do pai, tanto que no 2 significativa para p < 0,01, observa-se também uma 

associação linear significativa entre as 2 variáveis com 2 significativa para p < 

0,01. O gráfico nº. 06 apresenta a associação entre a escolaridade do pai e da 

mãe.  

   q6 - Escolaridade do pai  

    

1 - 
analfabeto 

2 - Ensino 
fundamental 

3 - 
Ensino 
médio 

4 - Ensino 
superior 

Total 

q
5
. 
- 

E
s
c
o

la
ri

d
a
d

e
 d

a
 m

ã
e
 

              

1 - 
analfabeto 

 
N° 

16 3 2 1 22 

  % escolaridade da mãe 72,7% 13,6% 9,1% 4,5% 100,0% 

  % Escolaridade do pai 51,6% 7,9% 33,3% 11,1% 26,2% 

  % do total da amostra 19,0% 3,6% 2,4% 1,2% 26,2% 

2 - Ensino 
fundamental 

 
N° 

11 31 0 1 43 

  % Escolaridade da mãe 25,6% 72,1% 0,0% 2,3% 100,0% 

  % Escolaridade do pai 35,5% 81,6% 0,0% 11,1% 51,2% 

  % Total 13,1% 36,9% 0,0% 1,2% 51,2% 

3 - Ensino 
médio 

 
N° 

4 4 3 2 13 

    % Escolaridade da mãe 30,8% 30,8% 23,1% 15,4% 100,0% 

    % Escolaridade do pai 12,9% 10,5% 50,0% 22,2% 15,5% 

    % Total 4,8% 4,8% 3,6% 2,4% 15,5% 

  4 - Ensino 
superior 

Nº 0 0 1 5 6 

    % Escolaridade da mãe 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

    % Escolaridade do pai 0,0% 0,0% 16,7% 55,6% 7,1% 

    % Total 0,0% 0,0% 1,2% 6,0% 7,1% 

Total Nº 31 38 6 9 84 

  % Escolaridade da mãe 36,9% 45,2% 7,1% 10,7% 100,0% 

  % Escolaridade do pai 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % Total 36,9% 45,2% 7,1% 10,7% 100,0% 

Tabela 12 – Distribuição na amostra de alunos da escolaridade do pai e da mãe 
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Tabela 14 – Distribuição na amostra de alunos do nível de conhecimento no uso do computador e 

da existência de computador na residência do aluno da amostra 
 

  

q7.possui_computador - Existência 
de computador na residência 
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1 - nenhum N° 13 4 17 
  %  Nível de conhecimento no uso do 

computador 
76,5% 23,5% 100,0% 

  % Existência de computador na residência 16,5% 18,2% 16,8% 

  % do total 12,9% 4,0% 16,8% 

2 - pouco Nº 63 12 75 

  % Nível de conhecimento no uso do 
computador 

84,0% 16,0% 100,0% 

  % Existência de computador na residência 79,7% 54,5% 74,3% 

  % do Total 62,4% 11,9% 74,3% 

3 - muito Nº 3 6 9 

  % Nível de conhecimento no uso do 
computador 

33,3% 66,7% 100,0% 

  % Existência de computador na residência 
3,8% 27,3% 8,9% 

  % do Total 3,0% 5,9% 8,9% 

Total Nº 79 22 101 

  % Nível de conhecimento no uso do 
computador 78,2% 21,8% 100,0% 

  % Existência de computador na residência 
100,0% 100,0% 100,0% 

  % Total 78,2% 21,8% 100,0% 

 

Gráfico 05 – Distribuição na amostra de alunos da 
escolaridade do pai e da mãe 
 

q5 – Escolaridade da mãe 
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22 sujeitos (21,8%) da amostra têm computador. O teste do 2 

apresenta uma relação significativa com p < 0,01 entre a posse de computador 

e o nível de conhecimento em seu uso. 

Tabela 15 - Teste do 
2
:  Relação entre o nível de conhecimento no uso do computador e a 

existência de computador na residência do aluno da amostra 

 Valor 
Graus de 
liberdade 

Sig. 
(bicaudal) 

Qui-quadrado 12,144(a) 2 0,002 

Associação linear 3,209 1 0,073 

N° de casos  válidos 101   

 

Observa-se que 6 sujeitos (67,7%) dos que possuem computador 

têm seu nível de conhecimento alto em seu uso em relação aos 3 (33,3%) que 

não possuem computador e nível alto de conhecimento de seu uso. Esta 

relação se inverte entre os que têm nível baixo ou pouco de conhecimento de 

seu uso 63 (84%) e que não possuem computador e nível baixo ou pouco e 12 

(16%) dos que possuem. O mesmo fenômeno ocorre entre os que não têm 

nenhum domínio do uso do computador. 

 

Gráfico 06 – Distribuição na amostra de alunos do nível de conhecimento no 
uso do computador e da existência de computador na residência 
do aluno da amostra 
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A tabela 16 e o gráfico 07, a seguir, apresentam a distribuição da 

variável existência de computador na residência e seu uso para fazer tarefas 

de matemática. Observa-se que somente 10 sujeitos (9,9%) da amostra 

utilizam o computador para fazer tarefa de matemática, sendo que dos 10 6 

possuem computador e 4 não possuem. 

Tabela 16 – Distribuição nos alunos da amostra do uso de computador para fazer tarefas de 
matemática e da existência de computador na residência  
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0 - não Nº 75 16 91 

  % - Uso do computador 
para fazer tarefas de 
matemática 

82,4% 17,6% 100,0% 

  % - Existência de 
computador na residência 

94,9% 72,7% 90,1% 

  % do Total 74,3% 15,8% 90,1% 

1 - sim Nº 4 6 10 

  % - Uso do computador 
para fazer tarefas de 
matemática 

40,0% 60,0% 100,0% 

  % - Existência de 
computador na residência 5,1% 27,3% 9,9% 

    % do Total 4,0% 5,9% 9,9% 

Total Nº 79 22 101 

  % - Uso do computador 
para fazer tarefas de 
matemática 

78,2% 21,8% 100,0% 

  % - Existência de 
computador na residência 100,0% 100,0% 100,0% 

  % do Total 78,2% 21,8% 100,0% 
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Conforme a tabela 17 e gráfico 08, observa-se que, entre os que 

usam lan-house, somente 1 possui computador em casa, sendo que 79 

(78,2%) sujeitos da amostra não usam lan-house, distribuídos com 37 (97,4%) 

dos que possuem computador e 42 (66,7%) dos que não possuem computador. 

 
Tabela 17 – Distribuição na amostra de alunos da existência de computador na residência e do uso 

de computador em lan-house  

    
q11. - Uso de computador em 

lan-house 
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0 - não Nº 42 37 79 

  % - Existência de computador na 
residência 53,2% 46,8% 100,0% 

  % - Uso de computador em lan-house 66,7% 97,4% 78,2% 

  % Total 41,6% 36,6% 78,2% 

1 - sim Nº 21 1 22 

  % - Existência de computador na 
residência 

95,5% 4,5% 100,0% 

  % - Uso de computador em lan-house 33,3% 2,6% 21,8% 

  % Total 20,8% 1,0% 21,8% 

Total Nº 63 38 101 

  % - Existência de computador na 
residência 

62,4% 37,6% 100,0% 

  % - Uso de computador em lan-house 
100,0% 100,0% 100,0% 

  % do Total 62,4% 37,6% 100,0% 

 
 

 

Gráfico 07 – Distribuição nos alunos da amostra do uso de computador para 
fazer tarefas de matemática e da existência de computador na 

residência  
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Tabela 18 - Teste do 
2
:Relação entre a existência de computador na residência e o uso de 

computador em lan-house 
 

  Valor 
Graus de 
liberdade 

Sig. 
(bicaudal) 

Qui-quadrado 13,114(b) 1 0,000 

Associação linear 12,984 1 0,000 

N° de casos  válidos 101   

 

 

 

 

 

Entre os 35 (92,1%) dos sujeitos que usam lan-house, utilizam em 

torno de 1 a 3 horas, sendo que somente 3 (7,9%) dos que usam lan-house 

fazem-no de 4 a 6 horas a cada uso. A tabela 19 e o gráfico 09. Apresentam os 

resultados. 

Gráfico nº 08 – Distribuição na amostra de alunos da existência de 
computador na residência e do uso de computador 
em lan-house 
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Tabela 19 – Relação entre o uso de computador em lan-house e o tempo de uso de computador em 
lan-house  

 

    
q11.uso_lan_house - Uso de 
computador em lan-house 
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0 horas 
Nº 63 0 63 

  % - Uso de computador em 
lan-house 100,0% 0,0% 100,0% 

  % - Uso de computador em 
lan-house 100,0% 0,0% 62,4% 

  % do Total 62,4% 0,0% 62,4% 

1 - de 1 a 3 horas Nº 0 35 35 

  
% - Uso de computador em 
lan-house 

,0% 100,0% 100,0% 

  
% - Uso de computador em 
lan-house 

0,0% 92,1% 34,7% 

  % do Total 0,0% 34,7% 34,7% 

2 - de 4 a 6 horas Nº 0 3 3 

  
% - Uso de computador em 
lan-house 

0,0% 100,0% 100,0% 

  % - Uso de computador em 
lan-house 0,0% 7,9% 3,0% 

    % do Total 0,0% 3,0% 3,0% 

Total Nº 63 38 101 

  % - Uso de computador em 
lan-house 62,4% 37,6% 100,0% 

  % - Uso de computador em 
lan-house 100,0% 100,0% 100,0% 

  % do Total 62,4% 37,6% 100,0% 
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5.3 Relações entre as varáveis de caracterização dos alunos com os 

       escores no fator 1, no fator 2 e no fator 3 da escala de avaliação. 

 

Tomando-se as variáveis de caracterização do aluno, série 

(desdobrada em 4 variáveis mudas), idade, sexo, número de pessoas que 

moram com o aluno, renda familiar, escolaridade da mãe (desdobrada em 4 

variáveis mudas), escolaridade do pai (desdobrada em 4 variáveis mudas), 

posse de computador, nível de conhecimento no uso do computador, 

frequencia do uso do computador nas tarefas de matemática, tempo de uso do 

computador em lan-house, como variáveis independentes e como variáveis 

dependentes escore no fator 1, escore no fator 2 e escore no fator 3, foram 

realizadas 3 regressões lineares múltiplas, cada uma delas com uma das 3 

variáveis dependentes, utilizando-se o método “BACKWARD”.  

Obtiveram-se 3 modelos finais, respectivamente, para cada uma das 

variáveis independentes descritas no parágrafo anterior (APÊNDICES 1, 2 e 3 ) 

e que têm seus resultados a seguir apresentados. 

 

Gráfico 09 – Relação entre o uso de computador em lan-house e o tempo de 
uso de computador em lan-house 
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5.3.1 - Relação entre as varáveis de caracterização dos alunos com o escore 
           no fator 1, 2 e 3. 

 

A tabela, a seguir, apresenta os resultados obtidos para cada um dos 

modelos obtidos 

Tabela 20 – Sumário dos modelos 
 

Modelo 

Coeficiente 
de 

correlação 
múltipla - R 

R
2
 

R
2
 

ajustado 
Erro padrão da 

estimativa 

1 0,496 0,246 0,069 1,497 

2 0,496 0,246 0,080 1,488 

3 0,496 0,246 0,091 1,480 

4 0,495 0,245 0,102 1,471 

5 0,494 0,244 0,111 1,464 

6 0,491 0,241 0,118 1,458 

7 0,488 0,239 0,125 1,452 

8 0,484 0,235 0,130 1,447 

9 0,479 0,230 0,134 1,444 

10 0,473 0,224 0,137 1,442 

11 0,466 0,217 0,140 1,440 

12 0,461 0,212 0,144 1,436 

13 0,449 0,202 0,142 1,438 

14 0,439 0,192 0,141 1,439 

15 0,422 0,178 0,135 1,444 

16 0,397 0,158 0,122 1,454 

 
 

Com as variáveis independentes acima citadas e o escore no fator 1 

como variável dependente, obteve-se um modelo final com coeficiente de 

correlação múltipla entre as variáveis independentes e a variável dependente 

0,397 e coeficiente de determinação ajustado 0,122, ou seja, a variação das 

variáveis no modelo final, explica 12,2% da variação da variável dependente. 

              A tabela, a seguir, apresenta os resultados da análise da variância, 

indicando a qualidade do ajustamento ao último modelo obtido. 

  
Tabela 21 – Ajustamento dos dados no modelo final – Quadro de ANOVA 

 

Modelo  
Soma de 

quadrados 
Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F Sig. 

16 Regressão 37,950 4 9,488 4,488 0,002 
Resíduo 202,961 96 2,114   

Total 240,911 100    
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Os valores estimados apresentaram média 9,03 e desvio padrão 

0,616 e o valor estimado ajustado apresentaram mesma média e desvio padrão 

0,624, os valores estimados padronizados apresentaram média 0 e desvio 

padrão 1, como deveria acontecer e resíduo médio 0 e desvio padrão 1,425. 

Resíduo padronizado média 0 e desvio padrão 0,98, praticamente 1, o mesmo 

resíduo deletado "estudentizado". As distâncias de Cook < 1 indicam a não 

existência de valores discrepantes (“OUTLIERS”). 

A tabela 22 apresenta as estatísticas dos resíduos do modelo final 

Tabela 22 – Estatística dos resíduos do modelo final 

 Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

N 

Valor estimado 7,50 10,33 9,03 0,616 101 

Valor estimado padronizado -2,491 2,111 0,000 1,000 101 

Valor estimado ajustado 7,37 10,45 9,03 0,624 101 
Resíduo -4,730 2,093 0,000 1,425 101 

Resíduo padronizado -3,253 1,440 0,000 0,980 101 

Resíduo deletado "estudentizado" -3,430 1,495 -0,001 1,007 101 

Distância de Cook 0,000 0,263 0,011 0,030 101 

A Variável dependente: escore_fator1 - A importância do estudo da Matemática e do programa como   
facilitador - itens 1, 3, 7, 8 e 9 - escala [0 ; 10] 

 
 

A tabela 23, modelo final, apresenta os coeficientes não padronizados 

da escala de cada variável do modelo, todos os coeficientes significativos com 

p < 0,05. A tolerância I e o fator de inflação da variância mostraram a não 

existência de colinearidade. 

Quadro n final  
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Tabela 23 – Modelo Final. 

 
 
 

 

Fazendo-se, 

Y – Escore no fator 1; 

X1 - série1 - 2ª série - Ensino Médio; 

X2 - q4 : Renda familiar média, em salário mínimo; 

X3 - q8. : Nível de conhecimento no uso do computador; 

X4 - q11.: Uso de computador em lan-house. 

Pode-se representar o modelo segundo a função linear múltipla  

Y = 8,074 + 0,843.X1 – 0,411.X2 + 0,889.X3 – 0,645.X4                  (1) 

Os coeficientes padronizados “beta” verificam-se que o nível de 

conhecimento no uso do computador e a 2ª série do ensino médio 
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relacionaram-se positivamente com os escores no fator 1, com esta ultima 

variável relacionando-se o menor peso e a primeira. Falta 

A variável uso do computador em lan-house relaciona-se 

negativamente com o maio peso na composição fator 1 e a variável renda 

familiar média, que também se relaciona negativamente. 

Com as mesmas variáveis independentes e o escore no fator 2 como 

variável dependente obteve-se o modelo final com as variáveis: ser aluno da 7ª 

série do ensino fundamental, sexo do aluno, escolaridade da mãe ser Ensino 

médio e a escolaridade do pai ser ensino superior, tempo de uso do 

computador em lan-house, com coeficiente de correlação múltipla 0,564 e 

coeficiente de determinação ajustado 0,274, ou seja, as duas variáveis no 

modelo final, explicam 27,4% da variável dependente. 

Com as mesmas variáveis independentes e o escore no fator 3 como 

variável dependente obteve-se o modelo final com as variáveis: idade, sexo do 

aluno, número de pessoas que moram com o aluno, escolaridade da mãe ser 

Ensino fundamental, com coeficiente de correlação múltipla 0,458 e coeficiente 

de determinação ajustável 0,170, ou seja, as duas variáveis no modelo final, 

explicam 17% da variável dependente. 

 

5.3.2 – Regressão Linear entre as varáveis de caracterização dos alunos com o 
            escore no fator 1, 2 e 3. 

 

I) Fator 1 

Na regressão linear múltipla tendo como variável dependente o fator 1, 

obteve-se o modelo final 16 com coeficiente de correlação múltipla entre as 

variáveis independentes do modelo e a variável dependente com R = 0,397 e com 

coeficiente de determinação ajustável R2 = 0,122, ou seja, a variação das variáveis 

independentes no modelo explica 12,2% da variação da variável dependente.  

Representando-se as variáveis no modelo final obtido por: 

X1 : ser aluno do 2º ano do ensino médio; 
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X2 : renda familiar média em salários mínimos; 

X3 : nível de conhecimento no uso do computador; 

X4 : uso do computador na lan-house; 

Y – escore do fator 1: a importância do estudo da matemática e do 

programa Geogebra como facilitador. 

O modelo pode ser descrito por: 

Y = 8,074 + 0,843X1 – 0,411X2 + 0,889X3 – 0,645X4                       (2) 

Observando-se nos quadros dos coeficientes do modelo (apêndice 

02), os coeficientes padronizados “beta” verificou-se que a variável X3 

apresenta maior peso na composição do escore do fator 1, seguido pela 

variável X1: ser aluno do 2º ano do ensino médio, em seguida a variável X4: uso do 

computador na lan-house e finalmente pela variável X2: renda familiar média em 

salários mínimos. 

Observa-se no Apêndice nº 02 a tabela ANOVA, o quadro com 

coeficientes e da estatística dos resíduos, verifica-se a não ocorrência de 

alguma violação na realização da regressão. 

II) Fator 2 

Realizando-se a regressão linear múltipla, tendo como variável 

dependente o fator 2, observou-se o sujeito com distancia de cook > 1 no 

escore (outlie). Os dados deste sujeito foram eliminados da regressão e 

realizou-se novamente a regressão linear, onde foram construídos 15 modelos 

com o modelo final (15º) apresentando coeficiente de correlação múltiplo entre 

as variáveis independestes do modelo e o escore do fator 2 com R = 0,546 e 

com coeficiente de determinação ajustável R2 = 0,262, isto é, a variação das 

variáveis independentes no modelo explica 26,2% de variação na variável 

dependente fator 2.  

Representando-se as variáveis no modelo final obtido por: 
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X1 : ser aluno da 7ª Série do ensino fundamental; 

X2 : sexo; 

X3 : escolaridade da mãe ser Ensino médio; 

X4 : escolaridade do pai ser Ensino Superior; 

Y – escore do fator 2: capacidade para aprender a usar o Geogebra e 

                    a necessidade do professor dominá-lo. 

O modelo pode ser descrito por: 

Y = 5,855 – 0,542X1 – 0,476X2 + 0,563X3 – 0,977X4                        (3) 

Observando-se no quadro dos coeficientes do modelo (apêndice 03), 

os coeficientes padronizados “beta” verificaram-se que a variável X4: 

escolaridade do pai ser ensino superior apresenta maior peso na composição 

do escore do fator 2, seguido pela variável X1: ser aluno da 7ª Série do ensino 

fundamental, em seguida a variável X2 : sexo e finalmente pela variável X3 : 

escolaridade da mãe ser ensino médio. 

Observa-se na tabela ANOVA (apêndice nº 03), o quadro com 

coeficientes e da estatística dos resíduos, verifica-se a não ocorrência de 

alguma violação na realização da regressão. 

III) Fator 3 

Realizando-se a regressão linear múltiplo tendo como variável 

dependente o fator 3, observou-se o sujeito com distancia de cook > 1 no 

escore (outlie). Foram construídos 14 modelos com o modelo final (14º) 

apresentando coeficiente de correlação múltiplo entre as variáveis 

independentes no modelo e o escore do fator 3 com R = 0,482 e com 

coeficiente de determinação ajustável R2 = 0,183, isto é, a variação das 

variáveis independentes no modelo explica 18,3% da variação da variável 

dependente fator 3.  

Representando-se as variáveis no modelo final obtido por: 
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X1 : idade; 

X2 : sexo; 

X3 : números de pessoas que moram com o aluno; 

X4 : escolaridade da mãe ser analfabeta; 

X5 : escolaridade da mãe ser Ensino médio; 

X6 : tempo de uso do computador na lan-house; 

Y – escore do fator 3: Facilidade no entendimento do uso do 

                       Geogebra e a necessidade de laboratório de informática na escola. 

O modelo pode ser descrito por: 

Y = 2,768 + 0,254X1 – 0,603X2 - 0,205X3 + 0,612X4 + 0,587X5 – 0,375X6 (4)                                                                         

Observando-se no quadro dos coeficientes do modelo, os coeficientes 

padronizados “beta” verificou-se que a variável X1: idade apresenta maior peso 

na composição do escore do fator 3, seguido pela variável X3: números de 

pessoas que moram com o aluno, em seguida a variável X2: sexo, pela variável 

X4: Escolaridade da mãe ser analfabeta, pela variável X6: tempo de uso do 

computador na lan-house e finalmente pela variável X5: Escolaridade da mãe 

ser Ensino médio. 

Observa-se na tabela ANOVA, (apêndice 04) o quadro com 

coeficientes e da estatística dos resíduos, verifica-se a não ocorrência de 

alguma violação na realização da regressão. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A utilização de softwares educacionais tem se tornado uma realidade 

nos últimos anos e se titulando como uma real importância para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. De maneira geral, a 

utilização do software foi considerada pelos alunos como sendo de fácil 

compreensão e assimilação. Isso é corroborado pelo fato que os assuntos 

escolhidos são geralmente feitos com certa facilidade pelos alunos.  

A utilização de recursos tecnológicos no âmbito da educação, mais 

precisamente, no contexto da educação pública tem sido centro de atenção, no 

entanto, este vem se articulando em meio a um conjunto de dificuldades, uma 

vez que, as unidades de ensino público não se dispõem em sua grande maioria 

de profissionais qualificados para o bom desempenho de atividades que 

garanta o bom desempenho das funções.  

Sem contar que as Escolas públicas não estão preparadas para se ter 

um bom desempenho em educação técnica, não possui profissionais técnicos 

para auxilio dos professores, livros didáticos e técnicos na área, bem como 

cursos de formação e capacitação dos professores e propostas que os 

recursos possuem. 

Tais competências e habilidades podem ser plenamente desenvolvidas, 

à medida que o professor tenha material, tempo e computador para se aperfeiçoar 

e o aluno tenha acesso a materiais de apoio didático baseados em materiais 

concretos representativos dos objetos geométricos em estudo. 

 A introdução de recursos computacionais educacionais pode mais do 

que substituir as aulas tradicionais, uma vez que proporciona situações bem 

mais enriquecedoras do que determinados materiais concretos, dada a vasta 

gama de possibilidades de criação, manipulação, interação e armazenamento. 

Os sujeitos da pesquisa desconheciam que o Software Geogebra é 

um programa de acesso livre, onde é permitido utilizar, copiar e distribuir o 

aplicativo para fins não comercias. Pode-se usar tanto no ambiente do 

WINDOWS, produzido pela Microsoft e disponibilizado no ambiente LINUX.  
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A utilização do Software Geogebra como recurso didático no ensino 

da geometria constitui um caminho que o professor pode seguir na perspectiva 

de chegar a uma maior satisfação em relação à aprendizagem e, por  

conseguinte, o uso dessa aprendizagem no contexto de sua vida. Bem como a 

recepção dos alunos nesta nova forma de aprendizagem num contexto atual e 

moderno. A questão ora referida motivou o desenvolvimento da pesquisa de 

campo, onde se expõe considerações sobre como se desenvolve o ressaltado 

programa de computador no seio da escola de ensino médio e seu impacto no 

contexto. 

Este procedimento pedagógico embasado em vivência prática vem 

adquirindo nos últimos anos uma importância relevante para o desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem, de modo particular, no processo 

específico relacionado à geometria e ao desenho geométrico. A habilidade de 

visualização, a facilidade de manipulação dos desenhos, a argumentação 

lógica e a aplicação na busca de soluções para problemas são importantes na 

compreensão e ampliação da percepção de espaço e construção de modelos 

para interpretar questões importantes para a matemática e outras áreas do 

conhecimento. 

Certamente, há muito a entender, aprender, fazer e refazer nesta área 

do conhecimento tão vasta e complexa. Alguns procedimentos podem ser 

apontados para a continuidade desse trabalho, em forma de doutorado, que 

estão delineados em seguida: 

a) pesquisa bibliográfica na área de geometria para o ensino fundamental e 

médio e Pesquisa mais aprofundada do software Geogebra para 

futuramente constituir uma Apostila ou Livro básico, onde servirá de guia 

para os usuários em geral;  

 

b) curso de formação de professores de matemática para o uso do 

software Geogebra; 

 
c) implementação de curso de formação em Educação a Distancia (EaD) 

para os professores de matemática e informática e, 

 



 87 

d) implementação do Instituto Geogebra para servir de referência para os 

usuários. 

 
 Com o estudo realizado sobre o Geogebra, pode-se constatar que: 

 - a maioria dos alunos (59,4%) é do sexo feminino; a idade média do 

conjunto de sujeitos entre 12 e 14 anos numa amplitude de 10 a 18 anos; 

 - a escolaridade do pai, em sua maioria (51,6%), é analfabeta, existindo: 

6% com nível superior, 12,9% com nível médio e 35,5% com ensino 

fundamental. A escolaridade das mães, assim, se caracteriza: analfabeta 

36,9%; nível em ensino superior 10,7%, ensino médio 7,1% e ensino 

fundamental 45,2% das mães.  

- os alunos pesquisados foram em sua maioria, 90%, favorável a 

implementação e implantação do software Geogebra como recurso de 

aprendizagem.  

- os professores que acompanharam a aplicação do programa (total de 

3) e coordenadores (total de 2) fizeram as mesmas considerações dos alunos, 

isto é, mostraram-se favoráveis a adoção do Geogebra e acrescentaram que 

se poderia agregar ao projeto de ensino os seguintes procedimentos 

operacional: i) formação de professores; ii) confecção de material didático, 

visando o Geogebra na matemática; iii) reformulação no currículo, 

acrescentando a prática em laboratório, usando o software em estudo e, iv) 

grupo de estudo e pesquisa para aprimorar o software e adequando a nossa 

educação e nossa realidade. 

- apesar de grande parte dos sujeitos, 94,9%, não terem computador em 

casa destes 60% consideram ser importante ter computadores na sua 

residência. 

 Na análise da pesquisa foi suficiente para validação dos dados e da 

interface das variáveis qualitativas e quantitantivas, nos modelos de regressão. 

As influencias dos itens das pesquisas e as afirmações do questionário 

contemplou todas as análises. 
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Sugere-se que o programa seja replicado, pois a adoção de trabalhos 

futuros sobre a aplicação e avaliação de software educativo Geogebra no 

contexto da escola haja vistas que procedimentos referenda a validade e a 

exequibilidade do programa e das atitudes docentes. 

 Em face ao exposto, têm-se a convicção que os objetivos delineados 

para a efetivação deste relatório de dissertação foram alcançados 

apropriadamente. 
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Apêndice 01 – Questionário de avaliação 
 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO EM GEOMETRIA NO 

AMBIENTE GEOGEBRA 

 

Escola: _____________________________________________________ Série:_______________ 
 

Cidade: __________________________     Tema: _________________________ 

 

Nome: _____________________________________________________________ No. ________ , 

  

Orientações para preenchimento 

a) Marque na coluna da direita suas respostas. 

b) Não deixe questão alguma sem resposta, a não ser que não se refira ao seu caso. 

c) As perguntas deste Questionário têm dois objetivos principais: conhecer os dados 

socioeconômicos de sua família e sua opinião sobre o uso de computadores (software 

Geogebra) para o ensino-aprendizagem. 
d) Portanto, leia com atenção todas as perguntas do Questionário antes de responder às questões. 

 

VOCÊ  E SUA FAMÍLIA 

 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

1- Idade:  

2- Sexo:  1-Masculino  

 2-Feminino. 

3- Pessoas na sua casa, além de você 1  2  3  4  5  6 mais 

de 6 

4- Renda (média) familiar mensal: em salário mínimo 

de toda família.  
 

 1-Até 1 salário mínimo; 
 2-Até 2 salários mínimos; 

 3-Até 3 salários mínimos;  

 4-Mais de 4 salários mínimos. 
 

5- Grau de escolaridade da mãe:  1-Não alfabetizada; 

 2-1º grau (Ens.Fundamental); 

 3-2º grau (Ens.Medio); 
 4-3ºgrau (Ens.Superior). 

 
6- Grau de escolaridade do pai:  1-Não alfabetizado; 

 2-1º grau (Ens.Fundamental); 
 3-2º grau (Ens.Medio); 

 4-3ºgrau (Ens.Superior). 

 
7- Possui computador?  1-Sim  2-Não 

8- Nível de conhecimento em informática:  3-Muito  

 2-Pouco  

 1-Nenhum 

 

9- Usa o computador para fazer as tarefas de 

matemática? 

 1-Sim  2-Não 

10- Com qual frequência? (caso a resposta anterior for 

sim) 

 4-Muito  

 3-Ocasional   

 2-Pouco 

 1-Nenhum 

 

11- Usa computador em Lan-house?  1-Sim  2-Não 

12- Se sim, quanto tempo fica na Lan-house?  1-1 a 3 horas 

 2-4 a 6 horas 

 3- Maior que 7 horas 

Cod. 
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VOCÊ, A MATEMATICA E O GEOGEBRA 

 

 

Afirmações 
1-

Concor

do 

2-

Concord

o 

parcial

mente 

3-

Disco

rdo 

1- É importante estudar matemática.    

 

2- A informática ajuda nas tarefas escolares. 

 

   

3- Você foi apresentado o Geogebra, logo verificou que poderia 

melhorar o seu aprendizado na matéria. 

   

4- Você verificou que é capaz de usar o Geogebra para o seu 
estudo. 

 
 

  

5- A execução das atividades apresentadas pelo prof.eimard no 

Geogebra lhe causou curiosidade em aprender o programa de 

computador. 

   

6- Você verificou que o Software Geogebra é de fácil 

entendimento. 

   

 

7- Você viu que o programa Geogebra vai ajudar a aprender 

geometria e matemática. 

   

8- O software tem as ferramentas necessárias para aplicar o 

assunto dado pelo professor. 

   

9- O uso regular do Geogebra será de grande importância para a 

escola. 

 

 

  

10- É importante que a escola tenha laboratório informatizada de 

Matemática. 

   

11- O professor de Matemática tem que dominar o Geogebra.    
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Apêndice 02 – Regressão Linear entre as varáveis de caracterização dos 

alunos com o escore no fator 1 

 
 Quadro 1 - 2.a : Variáveis que entraram/variáveis removidas(b) 
 

Modelo Variáveis que entraram Variáveis removidas Método 

1 q12. - Uso de computador em lan-house, 
q5.1 - Escolaridade da mãe: analfabeta, 
q6.3 - Escolaridade do pai: Ensino 
Médio, q10. - Freqüência do uso do 
computador para fazer tarefas de 
matemática, q6.4 - Escolaridade do pai: 
Ensino Superior, q3. - Número de 
pessoas que moram na residência do 
aluno, série2 - 7ª série - Ensino 
Fundamental, q2.sexo, q8. - Nível de 
conhecimento no uso do computador, 
q4. - Renda familiar média, em salário 
mínimo, q5.3 - Escolaridade da mãe: 
Ensino Médio, série4 - 9ª série - Ensino 
Fundamental, q6.1escolaridade_pai - 
Escolaridade do pai: analfabeto, q7. - 
Existência de computador na residência, 
q9. - Uso do computador para fazer 
tarefas de matemática, q5.4 - 
Escolaridade da mãe: Ensino Superior, 
série1 - 2ª série - Ensino Médio, 
q1.idade, q11. - Uso de computador em 
lan-house 

. Enter 

2 . 
q10. - Freqüência do uso do 
computador para fazer tarefas 
de matemática 

Backward 
(critério: 

Probabilidade 
de F para 

remoção >= 
,100). 

  
  
  
  
  

3 
. 

q7. - Existência de computador 
na residência 

4 . q1.idade 
5 

. 
q5. - Escolaridade da mãe: 
Ensino Médio 

6 
. 

q5.1 - Escolaridade da mãe: 
analfabeta 

7 
. 

q12. - Uso de computador em 
lan-house 

8 
. 

série4 - 9ª série - Ensino 
Fundamental 

  

9 
. 

q3. - Número de pessoas que 
moram na residência do aluno 

  

10 
. 

q5.4 - Escolaridade da mãe: 
Ensino Superior 

  

11 
. 

q9. - Uso do computador para 
fazer tarefas de matemática 

  

12 
. 

q6.1 - Escolaridade do pai: 
analfabeto 

  

13 . q2.sexo   

14 
. 

série2 - 7ª série - Ensino 
Fundamental 

  

15 
. 

q6.3 - Escolaridade do pai: 
Ensino Médio 

  

16 
 

q6.4 - Escolaridade do pai: 
Ensino Superior 

  

b  Variável dependente: escore_fator1 - A importância do estudo da Matemática e do programa como 
facilitador - itens 1, 3, 7, 8 e 9 - escala [0 ; 10] 
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Tabela 24 - 2.b : Quadro de sumário dos modelos 
 

Modelo 
Coeficiente de 

correlação múltipla - R R
2
  R

2
 ajustado 

Erro padrão da 
estimativa 

1 0,496 0,246 0,069 1,497 

2 0,496 0,246 0,080 1,488 

3 0,496 0,246 0,091 1,480 

4 0,495 0,245 0,102 1,471 

5 0,494 0,244 0,111 1,464 

6 0,491 0,241 0,118 1,458 

7 0,488 0,239 0,125 1,452 

8 0,484 0,235 0,130 1,447 

9 0,479 0,230 0,134 1,444 

10 0,473 0,224 0,137 1,442 

11 0,466 0,217 0,140 1,440 

12 0,461 0,212 0,144 1,436 

13 0,449 0,202 0,142 1,438 

14 0,439 0,192 0,141 1,439 

15 0,422 0,178 0,135 1,444 

16 0,397 0,158 0,122 1,454 

 
 
 Tabela 25 - 2.c : Tabela de ANOVA 
 

Modelo   Soma de 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F Sig. 

16 Regressão 37,950 4 9,488 4,488 ,002 

Resíduo 202,961 96 2,114   

Total 240,911 100       

 
Tabela 26 – 2.d: Os coeficientes do modelo 

 
  

Coefficientesa

8,074 ,610 13,235 ,000

,843 ,407 ,204 2,072 ,041 ,904 1,106

-,411 ,198 -,199 -2,079 ,040 ,959 1,043

,889 ,296 ,288 3,002 ,003 ,950 1,052

-,645 ,314 -,202 -2,053 ,043 ,903 1,108

(Constante)

série1 - 2ª série - Ensino

Médio

q4.renda_familiar -

Renda familiar média, em

salário mínimo

q8.nível_conhecimento_

computador - Nível de

conhec imento no uso do

computador

q11.uso_lan_house -

Uso de computador em

lan-house

Modelo

16

B

E
rr

o
 p

a
d
rã

o

Coef icientes

não

padronizados

B
e
ta

Coef icientes 

padronizados

t

S
ig

.

T
o
le

râ
n
c
ia

F
a
to

r 
d
e
 in

fla
ç
ã

o

d
a
 v

a
ri
â
n
c
ia

Estatísticas de

colinearidade

Variável dependente: escore_fator1 - A importância do estudo da Matemática e do programa como

facilitador - itens  1, 3, 7, 8 e 9 - escala [0 ; 10]

a. 
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Tabela 27 - 2.e : Estatísticas dos resíduos(a) 
 

  Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão N 

Valor estimado 7,50 10,33 9,03 0,616 101 

Valor estimado padronizado -2,491 2,111 0,000 1,000 101 

Valor estimado ajustado 7,37 10,45 9,03 0,624 101 
Resíduo -4,730 2,093 0,000 1,425 101 

Resíduo padronizado -3,253 1,440 0,000 0,980 101 

Resíduo deletado "estudentizado" -3,430 1,495 -0,001 1,007 101 

Distância de Cook 0,000 0,263 0,011 0,030 101 

a  Variável dependente: escore_fator1 - A importância do estudo da Matemática e do programa como 
facilitador - itens 1, 3, 7, 8 e 9 - escala [0 ; 10] 
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Apêndice 03 – Regressão Linear entre as varáveis de caracterização dos 

alunos com o escore no fator 2 

 
 Quadro 02 - 3.a : Quadro das Variáveis incluídas/excluídas(b) 
 

Modelo Variáveis que entraram variáveis removidas Método 

1 q12. - Uso de computador em lan-house, q6.3 - 
Escolaridade do pai: Ensino Médio, q5.4 - 
Escolaridade da mãe: Ensino Superior, q10. - 
Freqüência do uso do computador para fazer 
tarefas de matemática, série2 - 7ª série - 
Ensino Fundamental, q3. - Número de pessoas 
que moram na residência do aluno, q5.1 - 
Escolaridade da mãe: analfabeta, q2.sexo, q4. 
- Renda familiar média, em salário mínimo, 
q5.3 - Escolaridade da mãe: Ensino Médio, 
série4 - 9ª série - Ensino Fundamental, q7. - 
Existência de computador na residência, q6.1 - 
Escolaridade do pai: analfabeto, q8. - Nível de 
conhecimento no uso do computador, q6.4 - 
Escolaridade do pai: Ensino Superior, 
q1.idade, q9. - Uso do computador para fazer 
tarefas de matemática, q11. - Uso de 
computador em lan-house(a) 

. Enter 

2 
. 

q5.4 - Escolaridade da mãe: 
Ensino Superior 

Backward 
(criterio: 
Probabilidad
e de F-para-
remover >= 
,100). 
  
  
  
  
  
  
  

3 . q1.idade 

4 
. 

q3. - Número de pessoas que 
moram na residência do 
aluno 

5 
. 

q7. - Existência de 
computador na residência 

6 
. 

q8. - Nível de conhecimento 
no uso do computador 

7 
. 

q6.1 - Escolaridade do pai: 
analfabeto 

8 
. 

q5.1 - Escolaridade da mãe: 
analfabeta 

9 
. 

q11. - Uso de computador em 
lan-house 

10 
. 

q6.3 - Escolaridade do pai: 
Ensino Médio 

  

11 
. 

q9. - Uso do computador para 
fazer tarefas de matemática 

  

12 

. 
q10. - Freqüência do uso do 
computador para fazer 
tarefas de matemática 

  

13 
. 

q12. - Uso de computador em 
lan-house 

  

14 

. 
q4. - Renda familiar média, 
em salário mínimo 

  

15 
. 

série4 - 9ª série - Ensino 
Fundamental 

  

a  Tolerance = ,000 limits reached. 
b  Variável dependente: escore_fator2 - Capacidade para aprender a usá-lo e a necessidade do professor 
dominá-lo - itens 2, 4 e 11 - escala [0 ; 6] 
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Tabela 28 - 3.b: Quadro sumário dos modelos 

 

Modelo 

Coeficiente 
de 

correlação 
múltipla - R R

2
  

R
2
 

ajustado 

Erro padrão 
da 

estimativa 

1 0,599 0,359 0,179 0,853 

2 0,599 0,359 0,192 0,846 

3 0,599 0,359 0,204 0,840 

4 0,599 0,359 0,216 0,834 

5 0,598 0,358 0,226 0,828 

6 0,598 0,357 0,236 0,823 

7 0,596 0,355 0,245 0,818 

8 0,595 0,354 0,254 0,813 

9 0,594 0,353 0,263 0,808 

10 0,592 0,350 0,270 0,804 

11 0,585 0,342 0,271 0,804 

12 0,584 0,341 0,279 0,799 

13 0,576 0,332 0,279 0,799 

14 0,560 0,313 0,269 0,805 

15 0,546 0,298 0,262 0,809 

 

 
 Tabela 29 - 3.c:Tabela de ANOVA 
 

Modelo   
Soma de 

quadrados 
Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio F Sig. 

15 Regressão 21,634 4 5,409 8,265 0,000 
Resíduo 51,040 78 0,654   
Total 72,675 82    
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 Tabela 30 - 3.d:  coeficientes do modelo 

 
 

 

 
 
 Tabela 31 - 3.e: Estatísticas dos resíduos(a) 
 

  Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão N 

Valor estimado 4,34 6,42 5,49 0,479 100 

Valor estimado padronizado -2,208 1,846 0,035 0,933 100 

Resíduo 4,05 6,46 5,49 0,489 100 
Resíduo padronizado -2,401 1,664 0,002 0,767 100 

Resíduo deletado "estudentizado" -2,968 2,057 0,003 0,948 100 

Stud. Deleted Residual -3,392 2,285 -0,002 1,001 100 

Cook's Distance 0,000 0,305 0,015 0,041 100 

a  Variável dependente: escore_fator2 - Capacidade para aprender a usá-lo e a necessidade do professor 
dominá-lo - itens 2, 4 e 11 - escala [0 ; 6] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Coeficientesa

5,855 ,147 39,918 ,000

-,542 ,195 -,276 -2,778 ,007 ,912 1,097

-,476 ,195 -,246 -2,437 ,017 ,882 1,133

,563 ,247 ,219 2,286 ,025 ,982 1,018

-,977 ,295 -,325 -3,310 ,001 ,936 1,069

(Constante)

série2 - 7ª série - Ensino

Fundamental

q2.sexo

q5.3escolaridade_mãe -

Escolaridade da mãe:

Ensino Médio

q6.4escolaridade_pai -

Escolaridade do pai:

Ensino Superior

Model

15
B

E
rr

o
 p

a
d
rã

o

Coef icientes

não

padronizados

B
e
ta

Coef icientes 

padronizados

t

S
ig

.

T
o
le

râ
n
c
ia

F
a
to

r 
d
e
 in

fla
ç

ã
o

d
a
 v

a
ri
â
n
c
ia

Estatísticas

de

colinearidade

Variável dependente: escore_fator2 - Capacidade para aprender a usá-lo e a necessidade do

professor dominá-lo - itens  2, 4 e 11 - escala [0 ; 6]

a. 
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Apêndice 04 – Tabela ANOVA : Regressão Linear entre as varáveis de 

caracterização dos alunos com o escore no fator 3 
 Quadro 3 - 4.a: Quadro das Variáveis incluídas/excluídas(b) 
 

Modelo Variáveis incluídas Variáveis removidas Método 

1 q12.tempo_uso_lan_house - Uso de 
computador em lan-house, 
q5.1escolaridade_mãe - Escolaridade 
da mãe: analfabeta, 
q6.3escolaridade_pai - Escolaridade 
do pai: Ensino Médio, 
q10.freqüência_uso_computador - 
Freqüência do uso do computador 
para fazer tarefas de matemática, 
q6.4escolaridade_pai - Escolaridade 
do pai: Ensino Superior, q3.residentes 
- Número de pessoas que moram na 
residência do aluno, série2 - 7ª série - 
Ensino Fundamental, q2.sexo, 
q8.nível_conhecimento_computador - 
Nível de conhecimento no uso do 
computador, q4.renda_familiar - 
Renda familiar média, em salário 
mínimo, q5.3escolaridade_mãe - 
Escolaridade da mãe: Ensino Médio, 
série4 - 9ª série - Ensino 
Fundamental, q6.1escolaridade_pai - 
Escolaridade do pai: analfabeto, 
q7.possui_computador - Existência de 
computador na residência, 
q9.uso_computador - Uso do 
computador para fazer tarefas de 
matemática, q5.4escolaridade_mãe - 
Escolaridade da mãe: Ensino 
Superior, série1 - 2ª série - Ensino 
Médio, q1.idade, q11.uso_lan_house 
- Uso de computador em lan-house(a) 

. Enter 

2 
. 

q11 - Uso de computador em lan-
house Backward 

(critério: 
Probabilidade 
de F para 
remoção >= 
,100). 
  
  
  
  
  
  
  
  

3 
. 

q8. - Nível de conhecimento no uso do 
computador 

4 . série4 - 9ª série - Ensino Fundamental 

5 

. 
q10. - Freqüência do uso do 
computador para fazer tarefas de 
matemática 

6 
. 

q6.3 - Escolaridade do pai: Ensino 
Médio 

7 
. 

q9. - Uso do computador para fazer 
tarefas de matemática 

8 . q6.1 - Escolaridade do pai: analfabeto 
9 . série1 - 2ª série - Ensino Médio 

10 . série2 - 7ª série - Ensino Fundamental 
11 

. 
q7.possui_computador - Existência de 
computador na residência 

  

12 
. 

q4.renda_familiar - Renda familiar 
média, em salário mínimo 

  

13 
. 

q5.4escolaridade_mãe - Escolaridade 
da mãe: Ensino Superior 

  

14 
. 

q6.4escolaridade_pai - Escolaridade 
do pai: Ensino Superior 

  

a  Tolerância = ,000 limits reached. 
b  Variável Dependente: escore_fator3 - Facilidade no entendimento do programa e necessidade de 
laboratório de informática na escola - itens5, 6 e 10 - escala [0; 6] 
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Tabela 32 - 4.b: sumário dos modelos 

 

Modelo 

Coeficiente 
de 

correlação 
múltipla - R R

2
  

R
2
 

ajustado 

Erro padrão 
da 

estimativa 

1 0,562 0,316 0,156 1,129 

2 0,562 0,316 0,166 1,122 

3 0,562 0,316 0,176 1,115 

4 0,562 0,316 0,186 1,109 

5 0,561 0,315 0,194 1,103 

6 0,559 0,313 0,201 1,099 

7 0,557 0,310 0,207 1,094 

8 0,553 0,305 0,211 1,092 

9 0,548 0,300 0,214 1,090 

10 0,536 0,287 0,208 1,094 

11 0,525 0,275 0,204 1,096 

12 0,508 0,258 0,193 1,104 

13 0,487 0,237 0,180 1,113 

14 0,482 0,232 0,183 1,111 

 

 

 
 
 Tabela 33 - 4.c: Tabela de ANOVA 
 
 

Modelo   
Soma de 

quadrados 
Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio F Sig. 

14 Regressão 35,032 6 5,839 4,733 ,000 
Resíduo 115,958 94 1,234     
Total 150,990 100       
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Tabela 34 - 4.d: Coeficientes do modelo 
 

 
 
 

 
 

 

 
 Tabela 35 - 4.e: Estatísticas dos resíduos(a) 
 

  Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão N 

Valores estimados 3,40 6,04 4,99 0,592 101 

Valores estimados padronizados -2,681 1,774 0,000 1,000 101 

Valores estimados ajustados 3,26 6,08 4,99 0,597 101 
Resíduo -3,502 1,763 0,000 1,077 101 

Resíduo padronizado -3,153 1,588 0,000 0,970 101 

Resíduo "estudentizado" -3,215 1,626 0,000 0,999 101 

Resíduo deletado -3,640 1,851 0,000 1,144 101 

Resíduo deletado "estudentizado" -3,389 1,641 -0,004 1,011 101 

Distância de Mahalanobis 2,142 21,675 5,941 3,024 101 

Distância de Cook 0,000 0,058 0,009 0,011 101 

a  Variável dependente: escore_fator1 - A importância do estudo da Matemática e do programa como 
facilitador - itens 1, 3, 7, 8 e 9 - escala [0 ; 10] 
 

 

 

 

 

Coeficientesa

2,768 ,897 3,088 ,003

,254 ,064 ,398 3,974 ,000 ,813 1,229

-,603 ,238 -,242 -2,535 ,013 ,896 1,116

-,205 ,076 -,254 -2,676 ,009 ,909 1,100

,612 ,278 ,207 2,199 ,030 ,926 1,080

,587 ,351 ,161 1,671 ,098 ,882 1,134

-,375 ,209 -,168 -1,795 ,076 ,931 1,074

(Constante)

q1.idade

q2.sexo

q3.residentes - Número

de pessoas que moram

na residência do aluno

q5.1escolaridade_mãe -

Escolaridade da mãe:

analfabeta

q5.3escolaridade_mãe -

Escolaridade da mãe:

Ensino Médio

q12.tempo_uso_lan_

house - Uso de

computador em

lan-house

Modelo

14

B

E
rr

o
 p

a
d

rã
o

Coef icientes

não

padronizados

B
e
ta

Coef icientes 

padronizados

t

S
ig

.

T
o
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n
c
ia

F
a
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e
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o

d
a
 v

a
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â
n
c
ia

Estatísticas de

colinearidade

Variável dependente: escore_fator3 - Facilidade no entendimento do programa e necessidade de

laboratório de informática na escola - itens5, 6 e 10 - escala [0; 6]

a. 
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Apêndice 05 – Nota na escala de avaliação - escala [0 ; 10] 
 

Tabela 36 – 5.a: Estatísticas das notas na escala de avaliação - escala [0 ; 10] 
 

nota_escala - Nota na escala de avaliação - escala [0 ; 10] 

N Válidos 101 

 Em branco 0 

Média 8,843 

Mediana 9,091 

Desvio padrão 1,2881 

Assimetria -1,100 

 

 

 
Tabela 37 – 5.b: Tabela das notas na escala de avaliação - escala [0 ; 10] 

 

  Freqüência % % 
acumulada 

  5,0 2 2,0 2,0 

  5,5 1 1,0 3,0 

  5,9 1 1,0 4,0 

  6,4 4 4,0 7,9 

  6,8 1 1,0 8,9 

  7,3 9 8,9 17,8 

  7,7 5 5,0 22,8 

  8,2 8 7,9 30,7 

  8,6 10 9,9 40,6 

  9,1 13 12,9 53,5 

  9,5 10 9,9 63,4 

  10,0 37 36,6 100,0 

  Total 101 100,0  

 
Gráfico 10 – Notas na escala de avaliação - escala [0 ; 10] 
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Apêndice 06 – nota_fator1 - A importância do estudo da Matemática e do 
programa como facilitador - itens 1, 3, 7, 8 e 9 - escala [0 ; 10] 

 
Tabela 38 – 6.a: Estatísticas das notas no fator 1 da escala de avaliação - escala [0 ; 10] 

 

N Válidos 101 

Em branco 0 

Média 9,030 

Mediana 10,000 

Desvio padrão 1,5521 

Assimetria -1,933 

 
Tabela 39 – 6.b: Tabela das notas no fator 1 da escala de avaliação - escala [0 ; 10] 

 

 Freqüência % % 
acumulada 

  3,0 1 1,0 1,0 

  4,0 1 1,0 2,0 

  5,0 5 5,0 6,9 

  6,0 1 1,0 7,9 

  7,0 6 5,9 13,9 

  8,0 9 8,9 22,8 

  9,0 20 19,8 42,6 

  10,0 58 57,4 100,0 

  Total 101 100,0  

 
Gráfico 11 – Notas no fator 1 da escala de avaliação - escala [0 ; 10]
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Apêndice 07 – nota_fator2 - Capacidade para aprender a usá-lo e a 
necessidade do professor dominá-lo - itens 2, 4 e 11 - escala [0 ; 10] 

 
 

Tabela 40 – 7.a: Estatísticas das notas no fator 2 da escala de avaliação - escala [0 ; 10] 

N Válidos 101 

Em branco 0 

Média 9,059 

Mediana 10,000 

Desvio padrão 1,7387 

Assimetria -2,413 

 
Tabela 41 – 7.b: Tabela das notas no fator 2 da escala de avaliação - escala [0 ; 10] 

 Freqüência % % 
acumulada 

  0,0 1 1,0 1,0 

  3,3 1 1,0 2,0 

  5,0 3 3,0 5,0 

  6,7 12 11,9 16,8 

  8,3 14 13,9 30,7 

  10,0 70 69,3 100,0 

  Total 101 100,0  

 
Gráfico 12 – Notas no fator 2 da escala de avaliação - escala [0 ; 10] 
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Apêndice 08 – nota_fator3 - Facilidade no entendimento do programa e 
necessidade de laboratório de informática na escola – itens 5, 6 e 10 - 

escala [0; 10] 
 

 
Tabela 42 – 8.a: Estatísticas das notas no fator 3 da escala de avaliação - escala [0 ; 10] 

 

N Válidos 101 

Em branco 0 

Média 8,317 

Mediana 8,333 

Desvio padrão 2,0480 

Assimetria -1,004 

 

 
Tabela 43 – 8.b: Tabela das notas no fator 3 da escala de avaliação - escala [0 ; 10] 

 Freqüência % % 
acumulada 

  3,3 5 5,0 5,0 

  5,0 11 10,9 15,8 

  6,7 13 12,9 28,7 

  8,3 23 22,8 51,5 

  10,0 49 48,5 100,0 

  Total 101 100,0  

 

 
Gráfico 13 – Notas no fator 3 da escala de avaliação - escala [0 ; 10] 
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Tabela 44 – Peso dos fatores na composição da nota na escala 

 

Modelo 
 
 
 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes  

padronizados t Sig. 

B 
Erro 

padrão Beta B 
Erro 

padrão 

 (Constante) 2,66E-
015 

0,000  0,000 1,000 

  nota_fator1 - A importância do 
estudo da Matemática e do 
programa como facilitador - itens 1, 
3, 7, 8 e 9 - escala [0 ; 10] 

0,455 0,000 0,548 0,00000008 0,000 

  nota_fator2 - Capacidade para 
aprender a usá-lo e a necessidade 
do professor dominá-lo - itens 2, 4 e 
11 - escala [0 ; 10] 

0,273 0,000 0,368 0,00000003 0,000 

  nota_fator3 - Facilidade no 
entendimento do programa e 
necessidade de laboratório de 
informática na escola - itens5, 6 e 
10 - escala [0; 10] 

0,273 0,000 0,434 0,00000004 0,000 
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