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RESUMO 

Nos dias de hoje, smartphones e tablets são equipamentos comuns entre alunos e professores. Como usá-
los para o ensino e a aprendizagem da Matemática em sala de aula? Nesta oficina, veremos como questões 
interessantes da matemática escolar podem ser trabalhadas com o uso do software gratuito GeoGebra 
(versões 2D e 3D) para estes dispositivos móveis. Traga seu aparelho e venha participar! 

Observação importante: os inscritos nesta oficina devem trazer o GeoGebra instalado em seu 
dispositivo móvel. Aqui estão os links para instalação: 

Android (instalar os dois aplicativos): 

 

  GeoGebra Graphing Calculator: https://goo.gl/HxLo2y 

 

  GeoGebra 3D: https://goo.gl/gC1Li0  

 

iOS (iPhone e iPad): 

 

  GeoGebra Graphing Calculator: https://goo.gl/uuXGSs  

 
 

Público-alvo: alunos do curso de licenciatura em Matemática e professores da Escola Básica e do Ensino 
Superior. 

 

     

 
JUSTIFICATIVA 

Estudos apontam que, em Geometria, alunos da Escola Básica frequentemente confundem propriedades 
do desenho com propriedades do objeto geométrico representado. Assim, por exemplo, um quadrado girado 
deixa de ser um quadrado para esses alunos. Possivelmente, este tipo de comportamento seja um reflexo 
da natureza estática de como a Geometria é comumente trabalhada em sala de aula (figuras não podem ser 

mailto:rogermatuff@gmail.com
mailto:hjbortol@vm.uff.br
mailto:edilson.machado@gmail.com
https://goo.gl/HxLo2y
https://goo.gl/gC1Li0
https://goo.gl/uuXGSs


2 
 

movidas ou alteradas em uma página de um livro ou no quadro-negro). Na primeira parte desta oficina, 
propomos atividades que procuram contrapor este cenário: apresentamos uma coleção de exercícios, 
classificados por nível de dificuldade, onde os alunos devem (1) implementar a construção do enunciado 
usando o GeoGebra para smartphones e tablets, (2) arrastar os pontos livres e semilivres para estudar  
o problema, (3) descobrir (por si mesmos) invariantes geométricos associados à configuração e, por fim,  
(4) tentar prová-los.  

A segunda parte da oficina tratará da geometria espacial. Uma das dificuldades que se enfrenta ao estudar 
geometria espacial é a tarefa de reconstruir mentalmente uma imagem tridimensional a partir de uma figura 
bidimensional estática impressa na página de um livro. Como a geometria projetiva bem nos ensina, este 
tipo de procedimento dá margem à ambiguidade, pois dois objetos diferentes podem ter uma mesma 
projeção plana. Para melhor entender um objeto tridimensional, é necessário observá-lo de várias posições 
diferentes e, neste contexto, o computador se coloca como uma ferramenta muito promissora. Exploraremos 
nesta oficina a Janela 3D do software gratuito GeoGebra especialmente idealizada para a exploração da 
geometria espacial e, também, sua versão para smartphones Android. Com o GeoGebra 3D, pontos, retas, 
círculos, planos, esferas e cilindros podem ser usados para construir uma cena tridimensional a qual, por 
sua vez, pode ser girada livremente, permitindo assim que o estudante observe o objeto tridimensional de 
vários ângulos diferentes. Operações geométricas incluem o cálculo de interseções, o traçado de retas e 
planos paralelos e perpendiculares, translações, lugares geométricos, etc. Mais ainda: os objetos da 
construção podem ser deslocados na tela mantendo-se as várias relações geométricas e, com isto, o 
estudante tem a sua disposição um excelente laboratório de Geometria, onde ele pode explorar a associação 
entre os objetos, elaborar conjecturas e construir contraexemplos. As atividades propostas abordarão 
questões de geometria projetiva, geometria do tetraedro e geometria analítica espacial. Acreditamos que 
alunos e professores do Ensino Médio se beneficiarão da nossa proposta em seus cursos de geometria 
espacial e geometria analítica. 

 

 

  


