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Resumo: A Investigação Matemática tem-se destacado como importante aporte teórico no 

curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Goiás – Campus Goiânia. Sua importância e seu desenvolvimento se deve, inicialmente, ao 

professor Duelci Aparecido de Freitas Vaz por sua iniciativa em orientar pesquisas nessa área, 

mais especificamente, desenvolvendo a Investigação Matemática com o Software GeoGebra. 

Vários conteúdos já foram abordados desde então (Matrizes, Funções, Números Complexos, 

Vetores), destacando-se, também, trabalhos orientados pelo professor Uender Barbosa de 

Souza (Fractais e o Software Geogebra: uma sequência didática que evidencia suas 

potencialidades; Investigação de Evolutas com GeoGebra). O intuito dessa Comunicação é 

explorar algumas destas perspectivas, destacando a importância da adoção de novas formas de 

se ensinar e, em particular, o trabalho investigativo de fundamental importância que pode ser 

desenvolvido utilizando-se das tecnologias. Com o intuito de trabalhar metodologias 

diferenciadas no ensino da matemática, utilizou-se os pressupostos do Ensino 

Desenvolvimental de Davydov, sugerindo possíveis formas de trabalhar os recursos 

disponíveis, utilizando o suporte do ambiente virtual. A ideia se alicerça nos estágios do 

desenvolvimento investigativo, desenvolvidos por Vaz (2012), a saber: Experimentar, 

Conjecturar, Formalizar, Generalizar e Avaliar. Os resultados serão apresentados de forma 

resumida, porém, destacando-se os momentos onde cada estágio se desenvolveu e como se 

articularam entre si, levando o aluno à Generalização e à Avaliação do conhecimento 

trabalhado. Com isso, mostraremos, em ação, os pressupostos do Ensino Desenvolvimental, 

quando desenvolvemos alguns conteúdos utilizando-se do GeoGebra e de sua dinamicidade. 

São eles: “A aprendizagem se dá, inicialmente, do interpessoal para o intrapessoal; O papel da 

escola é ensinar conceitos científicos; A atividade precede a aprendizagem; A História do 

objeto deve ser compreendida; O Caminho da boa aprendizagem é do abstrato para o 

concreto; O processo descritivo não contempla a aprendizagem significativa; A atividade deve 

atingir a essência do objeto; O método decorre do conteúdo; A importância da motivação para 

o ensino-aprendizagem dos conceitos científicos; Conhecendo seu aluno sócio-

cognitivamente, o professor associa ciência e cultura” (ARAÚJO, SOUZA, 2017, p. 1). 

 

Palavras-chave: GeoGebra; Ensino Desenvolvimental; Investigação Matemática. 

 

 

Introdução – A Investigação Matemática em Sala de Aula 

 

A palavra investigar (do latim investigare) não nos deixa dúvida com relação a seus 

significados, dentre eles, pesquisar. Falar de pesquisa é falar de um conjunto focado de ações 

voltadas à descoberta de novos conhecimentos sobre um assunto, em uma determinada área. 

Observando seus diversos sinônimos (analisar, comentar, criticar, decompor, discorrer, 
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discutir, estudar, examinar, inquirir, sondar, afinar, pormenorizar, recorrer, averiguar, 

considerar, consultar, revistar, profundar, provar, verificar, examinar, observar, notar, 

presenciar, processar, reconhecer, descortinar, vasculhar, aprofundar, etc.), os que melhor 

resumem a palavra investigar são: idear, indagar, polir, conferir, rebuscar. Elas fecham o ciclo 

indeterminado da busca pela veracidade dos conceitos. Assim, 

 

Investigar não representa obrigatoriamente trabalhar em problemas muito difíceis. 

Significa, pelo contrário, trabalhar com questões que nos interpelam e que se 

apresentam no início de modo confuso, mas que procuramos clarificar e estudar de 

modo organizado. Investigar em Matemática assume características muito próprias, 

conduzindo rapidamente à formulação de conjecturas que se procuram testar e 

provar, se for o caso. As investigações matemáticas envolvem, naturalmente, 

conceitos, procedimentos e representações matemáticas, mas o que mais fortemente 

as caracteriza é este estilo de conjectura-teste-demonstração (PONTE, 

BROCARDO, OLIVEIRA, 2013, p. 9-10). 

 

Todo conhecimento advém de uma interação. Esta pode ser entre: o sujeito com outro 

sujeito, o sujeito com o objeto, o sujeito com outro sujeito intermediado pelo objeto. Cada 

situação, desencadeando atividades mentais e formas diferentes de aprendizagem e 

comunicação. 

 

Há muitos fenômenos e problemas a ter em consideração, [...] como a comunicação 

e [a] linguagem e o papel das novas tecnologias informáticas na criação de novas 

situações de aprendizagem (PONTE, BROCARDO, OLIVEIRA, 2013, p. 11). 

 

Assim, o software GeoGebra surge como uma das opções que podem ser utilizadas 

para demonstrar, e ilustrar, o quanto o papel das “novas tecnologias informáticas na criação 

de novas situações de aprendizagem” é, hoje, referencial. Sabemos que “para os matemáticos 

profissionais, investigar é descobrir relações entre objetos matemáticos conhecidos ou 

desconhecidos, procurando identificar as respectivas propriedades” (PONTE, BROCARDO, 

OLIVEIRA, 2013, p. 13). Este software apresenta, de forma dinâmica e interativa, estas 

características: apresenta objetos matemáticos com suas respectivas particularidades e 

propriedades e apresenta, em tempo real, seus resultados sob determinadas circunstâncias. Ao 

se observar estes resultados, cria-se a expectativa de surgirem novas conjecturas e, com isso, 

novas situações investigativas. Para Vaz (2012), a proposta de se trabalhar com o GeoGebra, 

nos dá a possibilidade de articular cinco níveis de abordagem do saber matemático: 

experimentar, conjecturar, formalizar, generalizar e avaliar, além de podermos utilizá-lo “para 

construir conceitos, simular situações e testar hipóteses”. 

 

A primeira etapa seria a possibilidade de experimentar, isto é, alunos e professor 

podem, em um laboratório de informática, usar o software para trabalhar atividades 

matemáticas que permitem o aluno, movimentando os objetos matemáticos, 



 

comparar representações algébricas e geométricas, perceber propriedades, definições 

e construir conceitos através da interação. 

A segunda fase do processo seria levantar conjecturas relacionadas à primeira etapa. 

Conjecturar significa que depois de perceber as relações oriundas da experimentação 

é possível vislumbrar propriedades, relações, resultados gerais importantes para o 

bom desenvolvimento do ensino da matemática. Uma vez feita a conjectura, o aluno 

pode enunciá-la como um resultado a ser investigado. 

A terceira etapa é a formalização que seria a demonstração matemática [...] ou uma 

contra-proposição da conjectura levantada, nos dois casos com um argumento 
pedagógico compatível à série que se está trabalhando. Tal atitude é importante, pois 

não podemos, através da experimentação, generalizar os resultados sob o risco de 

não estarmos praticando os ideais da Matemática. Os resultados dessa ciência devem 

ser argumentados, respeitando os níveis de entendimento do aluno. [...] 

Depois de experimentar, conjecturar e formalizar o saber matemático é importante 

tentar fazer a generalização do resultado, isto é, investigar outras situações 

pertinentes, situações particulares, enfim, explorar o alcance do resultado obtido. 

[...] Em muitos casos, [...] releituras de conteúdos [tem] nos dado situações que 

ainda não tinham sido percebidas e também em muitas atividades que se pretendia 

investigar determinadas propriedades o aluno percebeu outras (VAZ, 2012, p. 41). 

 

A Avaliação identifica se os objetivos iniciais foram alcançados e se as atividades 

apresentaram, realmente, o núcleo do objeto estudado. 

Investigar em Matemática envolve preliminares distintas das outras ciências. Além da 

necessidade da atividade com suas características (essência, história, conceitos, cultura, das 

quais falarei adiante), requer perspectivas, metodologias, linguagens, e um envolvimento 

subjetivo peculiar. Não podemos esquecer, claro, do exercício prático que, também, é 

importante. Você aprende fazendo. Não basta saber, teoricamente, como pular com uma asa-

delta; é preciso voar com ela. O professor de matemática Bento de Jesus Caraça já afirmava, 

em meados do século XX, que: 

 

A Ciência pode ser encarada sob dois aspectos diferentes. Ou se olha para ela tal 
como vem exposta nos livros de ensino, como coisa criada, e o aspecto é o de um 

todo harmonioso, onde os capítulos se encadeiam em ordem, sem contradições. Ou 

se procura acompanhá-la no seu desenvolvimento progressivo, assistir à maneira 

como foi sendo elaborada, e o aspecto é totalmente diferente – descobrem-se 

hesitações, dúvidas, contradições, que só um longo trabalho de reflexão e 

apuramento consegue eliminar, para que logo surjam outras hesitações, outras 

dúvidas, outras contradições (CARAÇA, p. XIII, 1951). 

 

Ou seja, já destacava a importância de se avaliar, progressivamente, refletir, encontrar 

hesitações, dúvidas, contradições, num ciclo sem fim e em patamares cada vez mais elevados 

do conhecimento. Ponte, Brocardo, Oliveira (2013) dialogam com Vaz (2012) sobre a 

proposta dos níveis de abordagem do saber matemático: 

 

[...] A realização de uma investigação matemática envolve quatro momentos 
principais: O primeiro abrange o reconhecimento da situação, a sua exploração 

preliminar e a formulação de questões. O segundo momento refere-se ao processo de 

formulação de conjecturas. O terceiro inclui a realização de testes e o eventual 

refinamento das conjecturas. E, finalmente, o último diz respeito à argumentação, à 



 

demonstração e avaliação do trabalho realizado (PONTE, BROCARDO, 

OLIVEIRA, 2013, p. 20). 

 

Como nosso objetivo é investigar, o que se vai trabalhar, inicialmente, é comum a 

todos(as), porém as observações iniciais possuem uma probabilidade significativa de não 

serem as mesmas. “[...] Trata-se de situações mais abertas – a questão não está bem definida 

no início, cabendo a quem investiga um papel fundamental na sua definição”. Porém, à 

medida que a Investigação avança, novas manifestações, novas perspectivas, novas 

interrogações vão surgindo, e os caminhos podem se multiplicar consideravelmente. “Uma 

vez que os pontos de partida podem não ser exatamente os mesmos, os pontos de chegada 

podem ser também diferentes” (PONTE, BROCARDO, OLIVEIRA, 2013, p. 23). Portanto, 

planejar uma Investigação em sala de aula requer uma minuciosa definição antecipada de um 

conjunto de ações ou intenções por parte do professor. Ele “precisa estar atento a todo esse 

processo de formulação e teste de conjecturas, para garantir que os alunos vão evoluindo na 

realização de investigações”. Suas intervenções devem ser claras e instigadoras, com o 

cuidado, sempre, de não desvalorizar o trabalho dos alunos, mesmo que o “caminho” não 

esteja correto. “Desse modo, cabe-lhe colocar questões aos alunos que os estimulem a olhar 

em outras direções e os façam refletir sobre aquilo que estão a fazer” (PONTE, BROCARDO, 

OLIVEIRA, 2013, p. 36). 

 

O Ensino Desenvolvimental de Davydov 

 

Num mundo desenvolvido sob todos os aspectos, a criança nasce e busca, 

inicialmente, apropriar-se dos valores culturais transmitidos: pela família, pela sociedade, 

pelas linguagens, e tudo isso com alto grau de complexidade. Suas relações com o meio 

começam a ser estabelecidas e seu conhecimento empírico vai se consolidando, com base nas 

mesmas. Lembrando que, para Davydov, “[...] os conceitos empíricos consideram os objetos 

como constantes e acabados, enquanto que o pensamento e os conceitos teóricos analisam os 

processos do seu desenvolvimento” (DAVYDOV, 1992, p. 7). No passar dos anos, sua 

atividade mental recebe influências da linguagem cultural. Nessa interação social com os 

objetos constituídos em seu meio, os mesmos carregados de historicidade, a criança se 

apropria dos êxitos do desenvolvimento histórico e dos objetos criados pelo homem para 

dominar seu ambiente, interiorizando-os. É a relação entre o sujeito e o objeto, mediatizada 

pelos signos. Isso se dá, inicialmente, através da comunicação, depois pela atividade mental, 

às vezes reprodutiva e às vezes criadora, num processo ininterrupto (FREITAS e LIMONTA, 

2012, p.8). À medida que essa atividade recebe estes estímulos externos, seu cérebro vai 



 

criando conceitos, compondo uma teoria. Neste momento destaca-se o papel da escola, que é 

o de ensinar conceitos científicos, e estes promoverão o desenvolvimento sociocultural e 

psicológico na pessoa desde a sua infância. 

Devemos entender também que, para Marx, teoria é uma reprodução ideal do 

movimento do objeto real, expressando algo que lhe é antologicamente anterior, e a expressão 

do fenômeno é o que gera o conhecimento. A aparência é o ponto de partida para o 

conhecimento, porém, esconde seu aprofundamento, sua essência, sua dinâmica estrutural. 

Assim, em aula, o professor não deve perder de vista que a aprendizagem se dá por 

essa via, contemplando a coletividade que se transformará em atividade individual. O 

processo é do geral para o particular, isto é, primeiramente o aluno interioriza os conteúdos no 

plano social para depois aplicá-los a situações particulares. 

Os conteúdos científicos representam a síntese do pensamento humano em uma 

determinada área, evidenciando a importância de seu ensino. Tais conhecimentos estão 

presentes principalmente nos livros, softwares, teses, entre outros. Como por exemplo, se 

considerarmos o Número, a Função, O Teorema de Pitágoras ou o Teorema Fundamental do 

Cálculo (TFC) como são apresentados nos livros didáticos, suas representações ali constituem 

momentos importantes da História. Para um aluno, é essencial compreender seus alcances, 

com a finalidade de apropriá-los, pois esses resultados são fundamentais para o pensamento 

matemático, em situações que serão apresentadas à medida que se avance nestes contextos. 

Não é difícil entender a importância desse resultado para o desenvolvimento humano, 

e assim, compreender a afirmativa de Davydov: o papel da escola é ensinar conceitos 

científicos. Embora essa premissa seja altamente relevante, não podemos deixar de dizer que 

nossas escolas não estão conseguindo realizá-la. Os dados sobre a educação brasileira são 

alarmantes e nossa experiência corrobora com todas as pesquisas divulgadas recentemente 

sobre o estado desolador do ensino de matemática. 

É importante que o professor faça seu trabalho de mediador do conhecimento, levando 

o aluno a realizar conexões entre os conceitos e sua historicidade, transportando-o do 

empírico para o científico por suas “próprias pernas”, por suas ferramentas pessoais de 

pensamento. Também é necessário compreender a influência de gerações de pensadores que 

participaram deste desenvolvimento, elucidando os motivos que impulsionaram a descoberta 

ou a criação do objeto. 

Para explicar melhor esta situação, utilizaremos aqui o exemplo do TFC. Esse 

resultado é central na teoria do Cálculo e une duas operações fundamentais, a derivada e 

integral, mostrando que uma é a operação inversa da outra. Arquimedes já sabia calcular áreas 

por um processo semelhante ao método da Integral, ou seja, inscrevendo figuras, com 



 

fórmulas conhecidas para calcular áreas, em outras não tão regulares. Apolônio também já 

sabia traçar retas tangentes às cônicas, mas não há nos escritos gregos nenhuma percepção da 

relação entre essas duas operações. Já no séc. XVII, os matemáticos Newton e Leibniz 

perceberam a relação entre elas. Neste caso, a motivação era nítida, pois os cientistas 

europeus procuravam formas de explicar o Universo e, além disso, fatores políticos, 

econômicos, sociais impulsionavam a busca por explicações para fatos que até então a ciência 

vigente não conseguia responder. A forma atual do TFC passa necessariamente pelo 

desenvolvimento de outros campos científicos tais como o da Simbologia e o da Análise 

Matemática, criando, assim, o seu cenário. 

Desde então, o TFC vem sendo aplicado em diversas situações, permitindo o avanço 

das ciências, e chega-nos com uma roupagem moderna, adaptado a uma linguagem algébrica 

bem desenvolvida, fruto de um desenvolvimento histórico. 

No contexto da matemática e da física, o TFC representa uma verdade e constitui-se 

num extraordinário evento para o mundo científico, uma vez que, com seu auxílio, podemos 

explicar boa parte das teorias que regem o Universo físico circundante, demonstrar teoremas e 

aplicá-los às ciências que tenham a matemática como suporte. Sua história ajuda-nos a 

compreendê-lo de forma abrangente. Logo a atividade, planejada pelo professor e apresentada 

ao aluno, deve articular o resultado científico abstraído com alguma situação que permita a ele 

perceber o aspecto geral do objeto, tornando-o, finalmente, abstrato. Concluímos, então, que o 

processo descritivo é insuficiente, pois se constitui de uma atividade de baixo nível de 

interação aluno/objeto. 

Em se tratando do ensino de matemática, isso é nítido. Ensinar determinados 

conteúdos requer-nos pensar uma atividade que permita ao aluno acessar seu núcleo. Assim, 

uma metodologia pode ser adequada para trabalhar propriedades de funções e geometria 

euclidiana, por exemplo, mas pode ser ineficiente para o ensino de análise combinatória ou 

números complexos, sendo necessários outros métodos para estes fins. 

Na sequência, apresento algumas ideias envolvendo Investigação Matemática com o 

GeoGebra. Veremos, rapidamente, suas características e, concomitantemente, discutiremos 

como explorá-los e como integrá-los aos pressupostos de Davydov. 

 

A Investigação Matemática com o GeoGebra 

 

Investigação Um: Análise do determinante de uma matriz de ordem n com elementos 

em série. 



 

Idealizada por Vaz, esta Investigação, inicialmente, não tinha pretensões muito além 

da observação das propriedades mais comuns dos determinantes e da execução do programa, 

ou seja, calcular determinantes de matrizes quaisquer de forma imediata. 

 

FIGURA 1 – Comando Determinante de uma Matriz 

 
. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Ao desenvolver uma atividade (experimentação) que envolvia determinantes de ordem 

2, uma aluna, no início da apresentação do seu trabalho, utilizou de matrizes aleatórias, 

porém, todas de ordem 2. Ao ser questionada sobre a utilização de matrizes de ordem 3, 

imediatamente, utilizou uma matriz com termos consecutivos. A matriz utilizada foi: A = 

. Após alguns exemplos do mesmo tipo, surge a primeira conjectura: a) O 

determinante de todas as matrizes de ordem 2 são iguais? Após esta verificação, surgiu outro 

questionamento: b) E o determinante das matrizes de ordem maior que 2? O que também foi 

verificado. No primeiro caso, o determinante é igual a –2, e no segundo caso o determinante é 

igual a 0, como segue (ARAÚJO, SOUZA, 2017, p. 8): (Formalização e Generalização) 

 

 
 

Seja a matriz B, n x n, tal que: 

 

Determinante de B =  

 



 

Se fizermos Linha2 – Linha1; Linha2 – Linha1; . . .; Linhan – Linha1, teremos: 

 

Determinante de B = . 

 

Sabemos que: I) multiplicando todos os elementos de uma fila pelo mesmo número e 

adicionando os resultados aos elementos correspondentes de outra fila, paralela à primeira, 

formamos uma nova matriz cujo determinante é o mesmo da matriz inicial (Teorema de 

Jacobi); II) Se duas filas paralelas de uma matriz são proporcionais ou se os elementos de uma 

fila de uma matriz são combinações lineares dos elementos correspondentes de filas paralelas 

à primeira, então seu determinante é nulo. Assim: 

 

Determinante de B =  (Generalização). 

 

Recentemente, ao demonstrar esta Investigação em sala de aula e observar estas 

propriedades, surgiu outra dúvida (conjectura): c) E se os termos da matriz estiverem em P.A. 

de razão qualquer, qual será o comportamento do determinante? Já foi verificado que, para 

matrizes cujos termos estão em P.A. de razão 1 (consecutivos), o determinante é zero. 

Fazendo esta verificação, temos: 

 

 
 

 

Seja a matriz C, n x n, tal que: 

 

 

Det. de C =  

 

Se fizermos Linha2 – Linha1; Linha2 – Linha1; . . .; Linhan – Linha1, teremos: 



 

 

Determinante de C =  = 0 (Generalização). 

 

Investigação Dois: Construção de Fractais com Comandos Passo a Passo em 

linguagem Java; Fractal escolhido: Curva do Dragão – cada segmento se torna, na iteração 

seguinte, a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, a qual é removida da curva. 

 

A seguir um exemplo com algumas iterações: 

 

FIGURA 2 – Iterações iniciais da Curva do Dragão. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para a construção, no GeoGebra da Curva do Dragão, após algumas aulas sobre 

comandos e criação de ferramentas, seguiremos os seguintes passos (experimentar): 

Passo 1. Crie pontos A e B quaisquer (ferramenta pré-definida); 

Passo 2. Crie o ponto médio do segmento AB (comando): 

C= PontoMédio[A,B]; 

Passo 3. Crie o círculo de centro em C que contém A e B (comando): 

c: Círculo[C,A]; 

Passo 4. Crie a reta que passa em C e é perpendicular ao segmento AB 

(comando): 

r: Perpendicular[C, Segmento[A,B]]. 

Passo 5. Crie o número m=1, ele determinará a posição de um ponto P sobre a 

reta r em relação a C, sendo P a interseção entre c e r (comando); 

Passo 6. Crie a Lista (comando): 

L={Interseção[c,r]}; 



 

Passo 7. Crie o ponto P (comando – até aqui, temos os elementos necessários 

para determinar o ponto P de quebra do primeiro segmento de reta): 

P=Se[m==1,L(1),L(2)]; 

Passo 8. Crie a ferramenta Novo Ponto seguindo o passo 3 da seção 3.2.1, o 

objeto final deve ser o ponto P e os iniciais A, B e o número m (nova ferramenta – determinar 

os novos segmentos); 

Passo 9. Apague o ponto C e o número m (limpar a curva); 

Passo 10. Crie um controle deslizante para a variável n no intervalo de 1 a 10 

(número de iterações). Criaremos 10 Listas, armazenando os vértices criados a cada iteração 

pela ferramenta criada no passo anterior. 

Passo 11. Crie a Lista inicial L_0 que contenha os pontos A e B (comando): 

L_0={A,B}; 

Passo 12. As Listas seguintes serão construídas tais que a lista de número i+1 

depende da lista i através do comando: 

L_i=Nivelar[{Sequência[{L_i(k), NovoPonto[L_i(k), L_i(k+1), (-1)^k]}, 

k,1,Comprimento[L_i]-1],L_i(-1)}]; 

Passo 13. A lista criada a seguir será uma cópia da lista a ser exibida na n-ésima 

iteração, 

D= Objeto[“L_”+n]. 

Após criar as listas desabilite, em todas, a opção Exibir Objeto (até aqui estamos 

determinando todos os segmentos de reta que serão utilizados na curva). 

Passo 14. Defina para n em suas propriedades, na aba Programação, Ao 

Atualizar, a combinação (comando – determinação da curva com 10 iterações): 

dragao = {}; 

DefinirValor(dragao, Sequência( Segmento(D(k-1),D(k)), k, 2, Comprimento(D))). 

Ao construir a figura, os alunos podem alterar suas propriedades (Experimentar), 

verificar situações particulares (Conjecturar), alterar o objeto inicial (Formalizar), seguir 

normas (Generalizar), além da interatividade natural que o GeoGebra tem, por exemplo, 

movimentar elementos (Avaliar o aprendizado). 

Portanto, nestas atividades, temos duas das diferentes perspectivas possíveis do 

trabalho com o software: a investigação conjecturada e a investigação direta, ambas ricas em 

possibilidades para o Ensino Desenvolvimental. 

 

Considerações Finais 

 



 

Num sentido mais amplo, entende-se que, a prática pedagógica constitui uma atividade 

que, ao tentar produzir alguma transformação no mundo, impulsiona e promove o 

desenvolvimento do indivíduo que a realiza. Portanto, no exercício de ser professor, este deve 

ampliar suas competências, habilidades e atitudes profissionais, para o desempenho 

compromissado dos seus deveres e responsabilidades, na sua especificidade de ser professor, 

buscando desenvolver capacidades e habilidades nos alunos. Neste contexto, podemos ter um 

importante instrumento da atualidade como apoio pedagógico: a tecnologia. A maneira de 

fazê-lo, o tipo de relações e cumplicidade que se estabelecem entre professor e aluno, os 

exemplos, a empatia e o grau de comunicação, são cartas de que o docente pode dispor para 

fomentar o interesse pela aprendizagem. 

 

A justificação ou prova das conjecturas é uma vertente do trabalho investigativo que 
tende, com alguma frequência, a ser relegada para segundo plano ou até mesmo a ser 

esquecida, em especial nos níveis de escolaridade mais elementares. No entanto, é 

fundamental, para que o processo investigativo não saia empobrecido, que o 

professor procure levar os alunos a compreender o caráter provisório das 

conjecturas. Se, por um lado, é necessário insistir na realização de testes de 

conjecturas e se, de fato, uma conjectura parece tornar-se mais credível à medida 

que resiste a sucessivos testes, por outro lado, os alunos devem compreender que o 

teste, só por si, não confere o estatuto de conclusão aos seus resultados (PONTE, 

BROCARDO, OLIVEIRA, 2013, p. 37-38). 

 

O software GeoGebra vem nessa trilha como mais uma poderosa ferramenta 

pedagógica de aprendizagem, mostrando resultados, gerando ideias para novas conexões, 

interagindo e dinamizando o saber matemático, estabelecendo uma verdadeira relação entre o 

sujeito e o objeto. 

A Investigação Matemática vem indicar caminhos com os quais o professor poderá 

contar, no momento da caminhada, junto com o aluno, rumo ao universo do saber que, hoje, 

mais do que nunca, caminha a passos largos em uma estrada universal repleta de 

possibilidades, de liberdade de escolha, de diferentes formas de se comunicar. Demonstrando 

propriedades, o aluno enriquece seu conhecimento gerando novos conceitos e novas 

atividades mentais que o levará a novos patamares, mais complexos, mais significativos. 
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