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RESUMO

O presente trabalho é derivado de um projeto de pesquisa, cujo finalidade foi de verificar a potencialidade da inserção tecnológica, aqui 
representada pelo software geogebra,  em algumas disciplinas do ciclo básico do curso de engenharia, objetivando-se  fazer a introdução 
tecnológica em alguns conceitos, onde historicamente os estudantes costumam apresentar  dificuldades, seja por faltar uma maior compressão 
entre o que está sendo falado pelo professor e objeto visual, ou por falta de embasamento de conteúdos que são fundamentais no decorrer das 
disciplinas. Dentre as finalidades da pesquisa, ressalta-se o desejo de diminuir a reprovação no ciclo básico do curso de engenharia, e a 
expectativa de poder fazer uso de ferramentas que possam tornar as aulas mais atrativas, fazendo com que a mesma possa ter uma outra 
dinâmica, proporcionando assim um ambiente onde haja uma maior interação entre estudantes e professor. Essa pesquisa foi feita durante o ano 
de 2017, tendo o seu objeto de estudo focado nas disciplinas Bases Matemáticas, Cálculo Diferencial e Integral I e Cálculo Vetorial e Geometria 
Analítica. A pesquisa tem um caráter qualitativo pois possibilita que os dados sejam analisados de forma a levar em conta o contexto e as 
subjetividades dos participantes, tendo sido avaliado a proposta de intervenção tecnologia por aproximadamente 200 estudantes. A pesquisa se 
deu de maneira a contemplar os conteúdos de cada disciplina com recursos tecnológicos, o que fez com que conceitos como por exemplo, 
Integral de Riemann, Produto Vetorial ou Coeficiente Angular da Reta pudesse ser apresentada de maneira dinâmica, dando uma visão aos 
estudantes que seria impossível ao ser utilizado somente a metodologia clássica. Dentre as etapas da pesquisa, destaca-se o levantamento de 
dados feito junto aos participantes com a finalidade de verificar a aderência dos mesmos ao curso no qual estavam inscritos, nessa pesquisa  ficou 
constatado que muitos que estavam matriculados no curso de engenharia não o faziam pelo fato de ter uma afinidade com as ciências exatas, 
mas sim pelo fato de já trabalharem em industrias na região no qual a instituição, onde a pesquisa foi feita, se localizava, ao final da pesquisa 
constatou-se que a utilização do recurso tecnológico favoreceu a compreensão dos conteúdos, facilitando quase sempre o seu entendimento, 
como limitador da pesquisa tivemos o fato de que os  estudantes não sabiam usar o software geogebra, o que fez muita das vezes  a abordagem 
em sala de aula ficar em segundo plano, fazendo com que a utilização em sala de aula, tivesse um outro foco, o de aprendizagem do uso do 
geogebra, seja no computador ou nos smartphones.
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