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RESUMO  

 

A presente investigação tem como objetivo identificar e compreender como 
estudantes do 9° Ano do Ensino fundamental constroem conhecimento sobre Função 
Quadrática quando se insere nos processos de ensino e aprendizagem o software 
GeoGebra, caracterizando o processo por meio da criação de um canal no Youtube 
(Produto Educacional). Esta pesquisa está pautada no pressuposto qualitativo, de 
caráter interpretativo na própria prática pedagógica (pesquisa-ação). O cenário para 
investigação e constituição de dados foi as aulas de Matemática do 9° Ano do Ensino 
Fundamental, de uma escola privada do Estado de Santa Catarina. Durante as aulas 
foram explorados através do software GeoGebra, qual o seu papel na construção do 
conhecimento acerca de Função Quadrática, tendo o professor como mediador do 
processo de ensino-aprendizagem. Durante as aulas foi explorado no software qual o 
comportamento da Função Quadrática quando se altera seus coeficientes e qual o 
significado de cada um deste para o comportamento da função no plano cartesiano. 
Além disso foi também explorado juntamente com os estudantes a análise e 
interpretação de situações-problemas que envolvessem o comportamento de uma 
Função Quadrática. Ao termino das aulas de aplicação e manuseio do software 
GeoGebra os estudantes responderam o questionário online que gerou a análise 
crítica desta dissertação. A fundamentação teórica que norteou a pesquisa foi 
baseada nas perspectivas relacionadas ao ser-humanos-com-mídias (S-H-M), 
concepção de Borba e Villarreal (2005), desenvolvida no seu livro intitulado como 
“Humans-with-media and the reorganization of mathematical thinking: information and 
communication technologies, modeling, experimentation and visualization”. Através 
desta análise foi possível observar a eficácia e a importância que o software 
GeoGebra desempenha para a construção do conhecimento matemático, pois este é 
dinâmico, lúdico e de fácil manuseio além de ser de código fonte livre disponível para 
qualquer sistema operacional.  
 
Palavras-chave: Tecnologias de Comunicação e Informação. Ensino e aprendizagem 
de Função Quadrática. Seres-Humanos-Com-Mídias. Software GeoGebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The present research aims to identify and understand how students of the 9th build 
knowledge about Quadratic Function when it is inserted in the teaching and learning 
processes GeoGebra software, characterizing the process through the creation of a 
channel on YouTube. This research is based on the qualitative assumption, of an 
interpretive character in the pedagogical practice itself (action research). The scenario 
for research and data collection was the Mathematics classes of the 9th Year of 
Elementary Education, from a private school in the State of Santa Catarina. During the 
lessons were explored through GeoGebra software, which is its role in building 
knowledge about Quadratic Function, having the teacher as mediator of the teaching-
learning process. During the classes the software was explored on the behavior of the 
Quadratic Function when its coefficients are changed and what the meaning of each 
one of them for the behavior of the function in the Cartesian plane. In addition, it was 
also explored together with the students the analysis and interpretation of situations-
problems that involved the behavior of a Quadratic Function. At the end of the classes 
of application and handling of GeoGebra software the students answered the online 
questionnaire that generated the critical analysis of this dissertation. The theoretical 
foundation that guided the research was based on the perspectives related to being-
human-with-media (SHM), conception of Borba and Villarreal (2005), developed in his 
book entitled "Humans-with-media and the reorganization of mathematical thinking: 
information and communication technologies, modeling, experimentation and 
visualization ". Through this analysis it was possible to observe the effectiveness and 
importance that the GeoGebra software plays for the construction of mathematical 
knowledge, since it is dynamic, playful and easy to use, besides being free source 
code available for any operating system. 
 
Keywords: Communication and Information Technologies. Teaching and learning of 
Quadratic Function. Beings-Human-With-Media. GeoGebra Software. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Neste trabalho será apresentado inicialmente a trajetória pessoal e profissional 

bem como a minha1 caminhada na Educação Básica e no Ensino de Matemática. Ao 

termino da introdução será apresentado a estrutura do presente trabalho.  

O gosto pela disciplina de Matemática, surgiu ainda no Ensino Médio, onde 

lembro que constantemente questionava a professora sobre dúvidas, exercícios 

extras e atividades que eram propostos em sala de aula, sempre buscando saber além 

do explanado na lousa. 

Durante as aulas sempre que conseguia auxiliava meus colegas pois estes 

apresentavam bastante dificuldade com a disciplina, nesta etapa surgiu o imenso 

desejo em “Cursar Licenciatura em Matemática”, com o objetivo de aprender como 

ensinar está de forma prazerosa para os alunos.  

Ao termino do Ensino Médio (2011), prestei o Exame Nacional do Ensino Médio 

– ENEM, onde consegui o êxito de aprovação ingressando assim no Curso de 

Licenciatura-Matemática, em 2012 no Instituto Federal Catarinense – Campus 

Concórdia, com o intuito de me tornar professor de Matemática, para poder 

desmistificar a complexidade vista pelos meus colegas do Ensino Médio.  

No primeiro ano da Graduação por incentivo dos professores do curso, comecei 

a participar de evento voltados para a Educação Matemática2 que possibilitam 

desencadear ainda mais a paixão por este tema.  

A partir do segundo ano do Curso, fui convidado a ministrar aulas de 

Matemática no Ensino Fundamental e Médio em escolas estaduais, localizadas no 

interior do município de Concórdia/SC e do município de Seara/SC devido sobretudo, 

a falta de docentes na região. Imediatamente aceitei o convite e me lancei ao desafio 

de ser professor. Vivenciar à docência foi extremamente gratificante e ao longo deste 

processo me apaixonei ainda mais pela profissão que havia escolhido. Assim, ao 

                                            

1 Está descrito na primeira pessoa do singular, pois refiro-me sobre a minha trajetória pessoal. 

2 A educação matemática, também chamada de didática matemática em países europeus, é uma área 
das ciências sociais que se dedica ao estudo da aprendizagem e ensino da matemática. Está na 
fronteira entre matemática, pedagogia e psicologia.  
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longo do segundo ano, concomitantemente ministrei aulas bem como frequentei a 

graduação. Já neste momento, mesmos sem ter experiência percebia a grande 

dificuldade que os alunos apresentavam em compreender/construir os conceitos 

matemáticos abordados nas aulas.   

No ano de 2015, já cursando os dois últimos semestres da graduação (7ª fase 

e 8° fase), tive como disciplina “Educação Matemática e Tecnologias”, onde visualizei 

a possibilidade em aprofundar neste tema relacionando com os conceitos de Função 

Quadrática3 em um futuro programa de Mestrado.  

Ao termino da Graduação, busquei aperfeiçoar4 ainda mais na Educação, com 

o intuído de visualizar novas possibilidades de como facilitar o processo de construção 

do conhecimento Matemático, principalmente no 9° Ano do Ensino Fundamental onde 

inicia-se o conceito de Função Quadrática.  

Nesta etapa da Educação Básica, percebi o quão difícil era para meus alunos 

construírem o conceito de Função Quadrática por meio da forma tradicional do Ensino 

de Matemática.  

Já no ano de 2017, tomei conhecimento do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Senso Profissional em Educação Básica da Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe5 – Campus Caçador, onde visualizei a possibilidade investigar o processo de 

construção dos conceitos de Função Quadrática.  

Neste mesmo ano, devidamente aprovado no processo seletivo do Programa 

de Mestrado Profissional (MP) da UNIARP, iniciei as disciplinas e com isso surge 

então está presente dissertação com o seguinte objetivo: “Analisar como estudantes 

do 9° Ano do Ensino fundamental constroem conhecimento sobre Função Quadrática 

quando se insere nos processos de ensino e aprendizagem o software GeoGebra, 

caracterizando o processo por meio da criação de um canal no Youtube”.  

Ao delimitar este objetivo é possível analisar e compreender quais as 

potencialidades do software GeoGebra no Ensino de Matemática. 

                                            

3       Escolhe deste tema pelo fato de perceber em sala de aula a grande dificuldade que os discentes 
encontravam em compreender os conceitos abordados pelo professor.  

4   Curso de Pós-Graduação em Metodologia do Ensino de Matemática e Física – Centro Internacional 
Uninter.  

5      A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) é uma universidade comunitária, mantida pela 
Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, com sede na cidade de Caçador, no estado de 
Santa Catarina. 
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A ideia central desta pesquisa surgiu das possibilidades e as potencialidades 

que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) apesentam para o Ensino de 

Matemática nos conceitos de Função Quadrática. Deste modo, buscamos identificar 

e compreender quais as potencialidades e as possibilidades que o Software 

GeoGebra para o Ensino de Função Quadrática no 9° Ano do EF, ou seja, quais os 

benefícios e percepções que os discentes apresentam quando se utiliza o software 

GeoGebra nas aulas de Matemática.  

Esta busca e percepção em relação ao software é orientada pela questão 

diretriz: “Quais aspectos e potencialidades que o software GeoGebra apresenta no 

ensino de Função Quadrática com estudantes do 9° Ano do Ensino Fundamental? O 

desenvolvimento desta pesquisa é delimitado na abordagem dos seguintes temas: 

Ensino de Matemática, Processo de Ensino-aprendizagem, Software GeoGebra e 

Função Quadrática.  

Ao adentrarmos sobre o tema desta pesquisa relacionamos que: exte diversos 

trabalhos que apontam o estudo interligando os temas de software GeoGebra e 

Função Quadrática, porém poucos discutem a relação entre estes no Ensino 

Fundamental Anos Finais.  

Deste modo percebo que ao inserirmos e propormos a utilização das TIC no 

Ensino Fundamental Anos Finais pode-se facilitar o processo de ensino aprendizagem 

dos alunos no Ensino Médio, onde concentra-se mais quantidade de trabalhos no 

meio acadêmico os quais relacionam os temas abordados neste presente trabalho.  

Existe uma convergência significativa na opinião de que a Matemática não é 

uma das disciplinas favoritas dos estudantes. Almeida (2006) afirma que os 

estudantes que questionam seu ensino apresentam como um dos motivos a falta de 

identificação em relação a ela, destacando que não se trata da complexidade da área 

em si, mas de fatores pedagógicos e outras condições que dificultam sua 

aprendizagem.  

              Contudo, quando a Matemática é trabalhada de forma diferente da 

tradicional, observa-se sua relevância para o desenvolvimento do raciocínio lógico, na 

perspectiva de preparar para o desempenho pessoal e profissional. No sentido do 

desempenho pessoal, a Matemática pode promover uma excelente formação 

intelectual, pois esta disciplina é relevante para a aprendizagem de outras áreas 

curriculares, como destacado por Silva (2014, p.11) na reflexão que segue:  
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[...] aprender Matemática faz parte de um percurso cheio de reflexões 
significativas na busca do aprimoramento do indivíduo dentro do seu próprio 
contexto, com a possibilidade de ele se desenvolver por meio de relações 
persistentes e inovadoras, sem perder de vista o processo de atribuição de 
significados. 

 

A Matemática desempenha um papel fundamental na construção de 

significados, além disso, ela também apresenta dois conceitos de grande relevância 

a estudantes. Primeiramente é uma disciplina escolar que desempenha o papel “[...] 

fundamental para solução de problemas do cotidiano. Segundo, ela trabalha aspectos 

cognitivos bastante sofisticados, como raciocínio lógico, classificação, generalização 

e capacidade de decisão” (BARBOSA, 2012, p. 11). 

No atual momento, seria incomum uma pessoa querer viver sem usufruir dos 

confortos e potencialidades que a tecnologia proporciona à vida dos seres humanos, 

como por exemplo, a água encanada, a luz elétrica, telefone, computadores, entre 

outras.  Neste sentido, as tecnologias foram desenvolvidas com o objetivo de facilitar 

as atividades das pessoas e, ao longo dos tempos, elas vêm aumentando em grande 

escala e invadindo nossas vidas, nos inserindo diretamente em um fluxo de sons, 

imagens e informações constantes (FILHO, 2005).  

Esta constante evolução tecnológica, que ocorre em nossa sociedade nem 

sempre é acompanhada no âmbito do processo de ensino aprendizagem da 

Matemática, por diversos fatores, como falta de domínio das tecnologias pelos 

docentes, insegurança, falta de planejamento entre outros fatores. Neste contexto, 

Cysneiros (1999, p. 19) pontua: 

 

Daí é fácil concluir que a escola também está obsoleta, que a disciplina que 
ensina está desatualizada, que os livros são antiquados, etc. Em tais horas, 
devido ao sentimento de inadequação, não ocorre ao professor que o mais 
importante é o ato de pensar com determinadas informações, não o acesso 
indiscriminado a qualquer informação. 

 

Apesar de ser essa a realidade, não podemos pensar somente na falta de 

formação do professor; devemos também levar em consideração a falta de 

investimento em salas de informática e acesso à Internet, que devem ser investidos e 

incentivados por políticas públicas. Neste sentido, a Revista Aprendizagem em Foco6 

                                            

6 Revista Aprendizagem em Foco, disponível em: http://www.institutounibanco.org.br/wp-
content/uploads/2017/05/Aprendizagem_em_foco-n26.pdf.  
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(2017, p. 1) destaca que a “[...] incorporação das tecnologias pela escola está entre 

as demandas juvenis, mas falta de formação e infraestrutura são obstáculos”. 

Além destes obstáculos, Purificação (2008, p. 156) salienta que na Educação 

Matemática o “[...] problema está no desenvolvimento conceitual, que se encontra 

separado das habilidades com os recursos tecnológicos, levando, muitas vezes, ao 

uso do computador em atividades desvinculadas da sala de aula e, até mesmo, à 

preparação dos professores com relação ao conteúdo matemático”. 

Pensando no âmbito escolar, podemos definir a escola como local de formação 

de crianças, jovens e adultos. Apesar de, gradativamente, serem inseridas nas 

escolas, ainda existe defasagem no uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) que são essenciais para promover os processos de ensino e 

aprendizagem dos estudantes, conforme Sica e Bortolini (2007, p. 23) salientam: 

  

Os professores da educação básica têm sobre si uma grande carga de 
responsabilidades. São responsáveis pelo processo de alfabetização, que 
abrirá inumeráveis possibilidades de construção de conhecimentos no 
desenvolvimento das crianças e adolescentes. São responsáveis pelo ensino 
de conceitos fundamentais em todas as áreas, a partir do desenvolvimento 
do raciocínio operacional concreto e formal.   

  

Na mesma perspectiva das Tecnologias de Informação e Comunicação, porém 

focando aulas de Matemática, os professores podem lançar mão de diversos 

recursos/metodologias para desenvolver suas aulas e fomentar os processos de 

ensino e aprendizagem no âmbito desta disciplina. Dentre estes recursos, podemos 

elencar as Tecnologias Digitais com alguns de seus recursos já muito presentes no 

cotidiano dos estudantes e do meio escolar, porém com pouca ênfase na construção 

significativa de conceitos matemáticos (SOUSA, 2014). 

 Para a construção significativa destes conceitos cabe aos educadores 

explorarem e investirem na utilização das tecnologias, conforme preconizam Borba, 

Silva e Gadanidis (2014, p.17):   

[...] Surge novos tipos ou versões mais atualizadas de linguagens de 
programação, sistemas operacionais, softwares, aplicativos para internet, 
rede sociais e equipamentos eletrônicos multifuncionais portáteis, como 
notebooks, tabletes, telefones celulares, câmeras digitais, dentre outros. [...] 
As dimensões da inovação tecnológica permitem a exploração e o surgimento 
de cenários alternativos para a educação e, em especial, para o ensino e 
aprendizagem de Matemática.  
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Dentre as ferramentas pedagógicas disponíveis os softwares matemáticos 

facilitam e dinamizam a compreensão e a visualização das definições e dos conceitos 

de função Quadrática, proporcionando um ambiente de construção de conhecimento 

e uma desmistificação da disciplina. Dentre os vários softwares existentes hoje na 

Educação Matemática, podemos destacar o GeoGebra7, pelo seu fácil manuseio e por 

ser um programa livre e gratuito, além de ser dinâmico e atrativo para os estudantes 

(CAVALCANTE, 2010).    

Atualmente percebe-se que existem várias dificuldades e defasagens nas 

turmas do Ensino Médio nos conceitos básicos de Função Quadrática. Na tentativa 

de atenuar esta defasagem, busca-se desenvolver uma prática pedagógica 

diferenciada com alunos do 9° Ano - EF, através da utilização do software GeoGebra 

para que este proporcione aos discente a construção dos conceitos primitivos de 

Função Quadrática (SOUSA, 2014).  

 Dentre todo o rol de conteúdos da Matemática do Ensino Fundamental e Médio, 

a construção do conceito de Função8 desempenha uma ação fundamental na 

formação básica do estudante e no seu futuro como cidadão no mundo do trabalho, 

nas relações sociais e culturais. Nesta perspectiva Cavalcante (2010, p. 4) corrobora, 

destacando que: 

 

[...] uma função de grande aplicabilidade no cotidiano, em muitas profissões 
e também no âmbito cientifico. A função possui propriedades que uma aula 
expositiva convencional não consegue atingir mesmo com muito esforço do 
professor, ele pode se dedicar com mais ênfase a parte gráfica conseguindo 
obter bons avanços, porém acaba esbarrando em algumas situações que 
possivelmente com o auxílio do microcomputador juntamente com o software 
apropriado possibilitaria um avanço na formulação de conceitos mais 
implícitos. 

Essa formulação de conceito perpetua-se no âmbito das funções no geral e 

mais precisamente na Função Quadrática, pois quando este tópico é trabalhado de 

forma diferenciada proporciona aos estudantes uma melhor compreensão de 

conceitos físicos e matemáticos, como por exemplo, o lançamento de uma bola no 

formato de arco parábola.  

                                            

7 O GeoGebra é um software de matemática dinâmica que combina conceitos 
de geometria e álgebra em uma única GUI. Sua distribuição é livre, nos termos da GNU General 
Public License, e é escrito em linguagem Java, o que lhe permite estar disponível em várias 
plataformas. Maiores informações podem ser obtidas no site: https://pt.wikipedia.org/wiki/GeoGebra.  

8 Será trabalhado anteriormente sem o software GeoGebra somente conceito de Função. 
Posteriormente será trabalhado explorando com o uso software GeoGebra os conceitos de Função 
quadrática.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_aplicativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
https://pt.wikipedia.org/wiki/GUI
https://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://pt.wikipedia.org/wiki/Java_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
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Neste sentido, busca-se desenvolver com o uso das Tecnologias de Informação 

e Comunicação um ser crítico que possibilite entender e compreender os conceitos 

matemáticos através do software GeoGebra, formulando assim o conceito e definição 

de Função Quadrática. 

Com essa formulação de conceitos, os estudantes desenvolvem habilidades de 

construir, analisar e interpretar diferentes situações-problema interligadas com seu 

cotidiano, estimulando uma formação integral dos estudantes (CATANEO, 2011). 

 Para que ocorra esta formação integral não basta ensinar por ensinar, mas 

contribuir para que os estudantes construam seus próprios conceitos. Este 

conhecimento (construção), pode ser desenvolvido pelo software GeoGebra, pois ele 

dinamiza conceitos, possibilita a interação do estudante com os conteúdos abordados. 

Neste sentido, Lorenzato (2010, p.10) preconiza que:  

 

Dar aulas é diferente de ensinar. Ensinar é dar condições para que o aluno 
construa seu próprio conhecimento. Vale salientar a concepção de que há 
ensino somente quando, em decorrência dele, houver aprendizagem. Note 
que é possível dar aula sem conhecer, entretanto não é possível ensinar sem 
conhecer. Mas conhecer o quê? Tanto o conteúdo (matemática) como modo 
de ensinar (didática); e ainda sabemos que ambos não são suficientes para 
uma aprendizagem significativa.  

   

 Para que ocorra esta inserção e formação integral não podemos continuar 

somente com quadro negro e giz. É preciso usufruir de novas práticas pedagógicas 

com apoio de softwares e calculadoras, que demonstrem os principais conceitos, 

como salienta Borba e Penteado (2010, p. 37): 

 
Calculadoras gráficas e softwares que possibilitam o traçado de gráficos de 
funções têm sido utilizados de forma acentuada ao longo dos anos. [...] As 
atividades além de naturalmente trazerem a visualização para o centro da 
aprendizagem matemática, enfatizam um aspecto fundamental na proposta 
pedagógica da disciplina: a experiência. 

  

Nesse sentido, a utilização destas Tecnologias de Informação e Comunicação, 

na Educação Básica, deve promover mudanças curriculares e pedagógicas, tendo 

como objetivo explorar suas potencialidades, com a finalidade de melhorar e aprimorar 

a prática docente, possibilitando aulas de Matemática com maior potencial de 

construção conceitual (CATANEO, 2011). 

 Atualmente, as ferramentas computacionais ampliam as possibilidades no que 

respeita ao trabalho docente e devem integrar o contexto da sala de aula, pois “[...] é 
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fato que o acesso a calculadoras, computadores e outros elementos tecnológicos já é 

uma realidade para parte significativa da população (BRASIL, p. 30, 1997)”. Esta 

informação dos PCNs está baseada em estudos e experiências do uso de ferramentas 

computacionais. 

 Com o uso das TIC não é só o aluno que constrói conhecimento, mas também 

o professor, pois ocorre interação entre professor-aluno, além de se construir um 

ambiente de investigação e exploração matemática, conforme afirmam Rocha, Poffal 

e Meneghetti (2015, p.4):   

 

O uso de tecnologias no ensino de matemática proporciona novas formas de 
ensinar e de aprender. Essas novas formas vêm provocando uma revolução 
nas práticas tradicionais de ensino que avançam em direção a uma prática 
pedagógica interdisciplinar voltada para a aprendizagem do aluno-sujeito. 
Também estabelecem uma nova relação professor-aluno marcada por uma 
maior interação e cooperação. 

   

Nesta perspectiva, cada vez mais as tecnologias vêm ganhando espaço nas 

salas de aula, por meio da utilização de calculadoras simples, calculadoras científicas 

e gráficas, softwares matemáticos, jogos eletrônicos e Internet, visto que fora da 

escola tais recursos são utilizados em situações do cotidiano para solucionar e facilitar 

a vida do ser humano (RICHIT, 2010).  

Com a evolução da informação do século XXI, é impossível que profissionais 

atuantes na Educação Básica, inclusive os responsáveis pelo ensino da Matemática, 

não acompanhem as tecnologias, pois “[...] numa sociedade em constante ebulição e 

mudança é impossível ficar parado: o educador que se detiver na interpretação dos 

acontecimentos está imediatamente superado” (GUARESCHI; BIZ, 2005, p. 33).  

 Vale ressaltar que o computador e os softwares são ferramentas pedagógicas 

a serem adotadas pelos docentes, porém, estes jamais irão substituir o professor no 

processo ensino-aprendizagem. Eles executam os comandos solicitados, mas não as 

atividades sozinhas e nem conseguem levantar conjecturas sobre a situação 

matemática que se realiza na área de trabalho do software (COSTA, 2013). 

Neste sentido, busca-se analisar como alunos do 9° Ano do Ensino 

Fundamental constroem os conceitos/definições da Função Quadrática com o 

software GeoGebra. Para tanto, utilizar-se-á da pesquisa-ação, apoiada pela 

abordagem qualitativa, sendo os dados coletados por meio da aplicação de 

questionários com uma turma em que o software será utilizado.  
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Através da aplicação do questionário9 busca-se compreender quais os 

benefícios que o software GeoGebra proporcionou aos discentes podendo ser 

considerado um facilitador do processo de ensino-aprendizagem dos conceitos 

Matemáticos da Função Quadrática. Também será pesquisado uma breve 

característica do entrevistado, como idade e gênero, por meio de um questionário 

online.  

Desta forma, é possível demonstrar e capturar o processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes, através de seus relatos, pois ao utilizar o software 

GeoGebra, é possível fugir da rotina de sala de aula, além de proporcionar um 

ambiente de construção do conhecimento (SOUSA, 2014).  

Ainda, podemos salientar que esta ferramenta, visa aferir quais as vantagens e 

as desvantagem do seu uso para a construção do conhecimento de Função 

Quadrática, do ponto de vista dos discentes.   

A presente pesquisa constitui-se de Introdução, sete Capítulos, articulando um 

aos conceitos históricos entorno de Função Quadrática, Tecnologias de Informação e 

Comunicação, Software GeoGebra e o conceito de Função Quadrática.  

 No Capítulo I, apresentaremos alguns aspectos históricos relacionando os 

conceitos de Função Quadrática ao longo da Evolução da Humanidade, bem como os 

processos utilizados para a resolução de suas raízes.  

 No Capítulo II, está estruturado a evolução das tecnologias ao longo das 

décadas na Educação, bem como seus desafios superados e que vem enfrentado 

para ser aceito pelos educadores matemáticos.  

 No Capítulo III, apresentamos o embasamento Teórico – Seres Humanos com 

Mídia (S-H-M), de Borba e Villareal (2005), que nortearão a análise de dados desta 

pesquisa.  

Já no Capítulo IV ou VII, será descrito o método que se baseia esta pesquisa – 

qualitativamente, sendo na sequência apresentado os dados coletados por meio do 

questionário10, bem como as respectivas análises de resultados.   

Com base nesta estrutura o objetivo da presente dissertação é analisar como 

estudantes do 9° Ano do Ensino Fundamental constroem conhecimento sobre Função 

                                            

9 Disponível no Anexo A desta dissertação.  

10 Disponível no Anexo A desta dissertação. 
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Quadrática quando se insere nos processos de ensino e aprendizagem o software 

GeoGebra, caracterizando o processo por meio da criação de um canal no Youtube. 

Dentre os objetivos específicos estão identificar a importância das Tecnologias 

de Informação e Comunicação no processo de Ensino-aprendizagem de Função 

Quadrática com estudantes do 9° Ano; compreender, através da análise de 

questionário e atividades investigativas, como alunos do 9° Ano constroem o 

conhecimento de Função Quadrática através do software GeoGebra e elaborar a 

criação de um canal no Youtube, com tutorial do software GeoGebra, para exploração 

da Função Quadrática desenvolvido pelos alunos do 9° Ano.  

 

1 FUNÇÃO QUADRÁTICA – BREVE CONCEITOS HISTÓRICOS  

 

A História da Matemática desenvolveu-se ao longo dos milénios desde, quando 

os homens das cavernas utilizavam a contagem de animais e dedos, evoluindo assim 

conforme a evolução da humanidade.  

Nesta perspectiva histórica Mol (2013, p.13) salienta que: 

 

Começamos a nossa história abordando aquela que parece ser a noção 
matemática mais simples: o processo de contagem. Ele começou a ser 
desenvolvido pelo ser humano muito antes de haver escrita ou civilização e, 
por isso, possuímos poucos elementos concretos para sua análise. No 
entanto, as habilidades de contagem precedem qualquer desenvolvimento 
matemático mais sofisticado e sua compreensão é um passo inicial essencial 
para uma abordagem histórica da matemática. 

 

Como parte integrante da Matemática na Educação Básica, as funções são 

conceitos importantes no Ensino Fundamental. A partir delas, os alunos estudam as 

relações entre duas ou mais grandezas (conceitos físicos), avaliam e analisam o que 

a variação de uma delas implica na variação da(s) outra(s) e criam modelos para 

exprimir este comportamento variacional (SILVA, 2016). 

O conceito de função apresenta grande importância na formação integral dos 

estudantes do Ensino Fundamental e Médio, além de estar diretamente ligado com o 

cotidiano do aluno como diz Anburgo e Justo (2015, p. 65):  

 

O conceito de função está presente nos diversos ramos da ciência e originou-
se da tentativa de filósofos e cientistas em compreender a realidade e 
encontrar métodos que permitissem estudar e descrever os fenômenos 
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naturais, estudo que se trata das variações de quantidades em que partes 
dependem umas das outras, levando muito tempo para ser aperfeiçoado. 

 

Com base em Sousa (2014), Barbosa (2012) e Garcia (2004), em seus estudos, 

os mesmos organizaram um cronograma histórico de como o conceito de função foi 

se construindo ao longo do tempo, pelos diferentes matemáticos, como pode ser 

observado no Tabela 1.  

 

Tabela 1- Evolução Histórica de Função 

Século Autor  Percepção do Autor  Frases Geradoras 

XVI Galileu-

Galilei 

(1564-

1642). 

Termo função não é usado. 

Noção correspondente é da Lei 

natural – Lei quantitativa que 

expressa regularidades de um 

fenômeno natural; relações entre 

a variação de quantidades 

observáveis.  

(Função): é a relação 

entre variáveis. Variáveis 

são quantidades 

observáveis na natureza.  

XVII Leibniz 

(1646-

1716), 

Newton 

(1642-

1727) 

Relação entre medidas 

associadas a uma curva, como 

por exemplo, as coordenas de 

um ponto da curva, a inclinação 

de uma curva e o raio de 

curvatura. Leibniz (1670) 

introduz o termo função.  

Função é uma 

correspondência entre 

quantidades associadas 

a uma curva de 

Geometria. Variáveis 

são quantidades que 

assumem diferentes 

valores, na construção 

de uma curva.  

XVIII João 

Bernouilli 

(1667-

1748) 

Função é expressão qualquer 

formada de uma variável e 

algumas constantes;  

Euler (1707-1783): função é uma 

equação ou formula qualquer 

envolvendo variáveis e 

constantes.  

Função é uma equação, 

uma formula.  

Variáveis é um símbolo, 

um elemento de 

linguagem.  



23 

 

 

 

XIX Dirichlet 

(1805-

1859) 

Uma variável é um símbolo que 

representa qualquer dos 

elementos de um conjunto de 

números; se duas variáveis x e y 

estão relacionadas de maneira 

que, sempre que se atribui um 

valor a x, corresponde 

automaticamente, por alguma lei 

ou regra, um valor a y, então se 

diz que y é função unívoca de x. 

A variável x, à qual se atribuem 

valores à vontade, é chamada 

variável independente e a 

variável y, cujos valores 

dependem dos valores de x, é 

chamada variável dependente.  

Função é uma 

correspondência entre 

variáveis. Variável é um 

símbolo que representa 

qualquer dos elementos 

de um conjunto de 

números.  

XX Grupo 

Bourbaki 

(1939) 

Função f é um conjunto de pares 

ordenados de elementos, 

sujeitos à condição seguinte: se 

(a, b) e (a, c) são elementos de f 

então b = c.  

Função é um conjunto de 

pares ordenados. Omite-

se variável.  

Fonte: Contribuições de alguns matemáticos para a concepção de função. (Adaptado, Garcia 2004, 

p. 8). 
  

Percebe-se que o conceito de função passou por diversas modificações durante a 

história da humanidade, sendo estas alterações de extrema importância para o 

desenvolvimento de outras áreas da Matemática.  

 Posteriormente a estas grandes concepções e modificações chegou-se a uma 

definição comum, que é utilizada hoje para função. Sendo está definida por: “sejam 

os conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B é uma função quando associa 

a cada elemento x, do conjunto A, um único elemento y, de B. Essa função pode set 

indicada por:  f: A→ B ou A 
𝑓
→ B (SOUZA; GARCIA, 2016, p. 48)”.  
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 Para chegar ao conceito que temos hoje, foi necessário o desenvolvimento de 

outros conceitos tais como variável dependente, variável independente, continuidade, 

domínio (D), imagem (Im), contradomínio (CD), etc (MACIEL, 2011).   

Vazquez, Rey e Boubée (2008) apresentam um pequeno resumo sobre as 

definições do conceito de função ao longo dos séculos, que podemos observar na 

Figura 1.  

 

Figura 1: Evolução da definição de função conforme 

 

FONTE: VAZQUEZ, REY E BOUBÉE (2008). 

 

Historicamente, vários conceitos foram relacionados à Função do 2° grau.  Na 

Índia, as Funções do 2° grau eram resolvidas por meio do método de complementação 

de quadrados. Esse método de resolução foi apresentado pelo matemático árabe Al-

Khowarizmi, no século IX, onde se descartavam raízes negativas por não serem 

adequadas e aceitavam raízes irracionais (MELO; SILVA, 2011).  
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Já na China, a resolução das Equações era conseguida com o uso do método 

fan-fan, introduzido por Zhu Shijie, no século XIII. Esse método foi redescoberto no 

século XIX, pelos ingleses William George Horner e Theophilus Holdred e pelo italiano 

Paolo Ruffini. O método fan-fan ficou conhecido na Europa como método de Horner, 

mas já havia sido antecipado por Isaac Newton em 1669 (MELO; SILVA, 2011).  

O método fan-fan, consiste em aproximações sucessivas, de grande precisão, 

que é apresentado de forma retórica e chega a uma única raiz real positiva. Fragoso11 

(2000, apud, MOTTA, 2000) demostram como exemplo a solução da equação hoje 

escrita como x² + 252x - 5292 = 0. Ele partia de uma solução aproximada, no caso, x 

= 19 (a raiz positiva dessa equação está entre 19 e 20), e usava o fan-fan, no caso, a 

transformação y = x - 19, para obter a equação y² + 290y - 143 em y, cuja solução 

está entre 0 e 1. Fazendo y² = y, obtinha o valor das duas primeiras casas decimais: 

y = 143/291 = 0,49. Como y = x - 19 então x = 0,49 + 19, que é uma aproximação da 

raiz positiva. A ideia era repetir o processo a partir desse novo resultado até chegar a 

um número que não mais se modificasse. No caso, fazendo z = x - 19,49 obtinha-se 

a equação em z, z² + 290,98z = 66 e, dai: z = 0,66/291,98 = 0,0022, o que já 

confirmava as 2 casas decimais do valor encontrado no passo anterior (com efeito, os 

primeiros dígitos dessa raiz são 19,49226). 

  É de relevância ressaltar que foi o matemático hindu Bhaskara (1114 – 1185 

d.C.) que encontrou a resolução de Equação do segundo grau do tipo ax² + bx + c = 

0, relacionado apenas aos coeficientes da mesma, sem recorrer a figuras geométricas 

ou reduções de termos. Somente no século XVI, quando o matemático François Viète 

começou a usar letras simbolizando coeficientes e incógnitas, a fórmula Resolutiva da 

Equação do 2° Grau, adquiriu o formato que é conhecido hoje (MELO; SILVA, 2011).  

Dessa forma, o marco histórico da Função Quadrática serviu para que, na 

prática, se pudesse constatar a sua vasta variedade de aplicações, uma variação 

numérica no estudo do movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV). Tal 

movimento é descrito por uma Função do segundo grau do tipo f(x) = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2, 

onde x representa a posição do móvel em determinado instante t, 𝑥0 é a distância em 

relação ao referencial em 𝑡0, 𝑉0 simula a velocidade inicial em 𝑡0 e a, é a aceleração 

do mesmo durante o percurso considerado (MELO; SILVA, 2011). 

                                            

11 Revista do Professor de Matemática — Número 43, publicada no ano de 2000.  
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Posteriormente a este apanhado histórico da função/função quadrática, iremos 

descrever o percurso da disseminação das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na Educação no geral e na educação brasileira.  

 

 

2 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E COMUNICAÇÃO: 

DISSEMINAÇÃO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

O mundo está em constante transformação social e com avanços tecnológicos 

diversos que estão diretamente atrelados à história do próprio homem, pois foi o ser 

humano que a criou e vem aprimorando a cada dia. Neste sentido Kenski (2007, p. 

15), evidencia que:  

 

As tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana. Na verdade, foi a 
engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu origem às mais 
diferenciadas tecnologias. O uso do raciocínio tem garantido ao homem um 
processo crescente de inovação. Os conhecimentos daí derivados, quando 
colocados em práticas, dão origem a diferentes equipamentos, instrumentos, 
recursos, produtos, processos, ferramentas, enfim a tecnologia.  

 

A palavra tecnologia tem origem nas palavras gregas tekne (técnica/arte/ofício) 

e logos (estudo/ciência), significando conhecimentos que permitem ao homem 

construir ferramentas e modificar o meio ambiente, com a intenção de satisfazer as 

suas necessidades (JESUS, 2013). 

De acordo com Kenski (2007), desde o início dos tempos, os domínios de 

determinadas tecnologias, bem como o domínio da informação, distinguem os seres 

humanos dos outros seres vivos, neste sentido tecnologia é poder. Neste sentido 

Kenski (2007, p.17), corrobora preconizando que “os vínculos entre conhecimento, 

poder e tecnologia estão presentes em todas as épocas e em todos os tipos de 

relações sociais”.  

Nessa perspectiva, as tecnologias vêm evoluindo e invadindo o nosso 

cotidiano, de diferentes formas e em diferentes lugares, permeando todas as áreas do 

conhecimento. Porém, devemos ressaltar que não podemos considerar como 

tecnologia apenas aparelhos eletrônicos e outros equipamentos, pois é considerada 

tecnologia qualquer ferramenta construída pelo ser humano, conforme expõe Kenski 

(2007, p. 23): 
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[...] existem outras tecnologias que não estão ligadas diretamente a 
equipamentos e que são muito utilizadas pela raça humana desde o início da 
civilização. A linguagem, por exemplo, é um tipo específico de tecnologia que 
não necessariamente se apresenta através de máquinas e equipamentos. A 
linguagem é uma construção criada pela inteligência humana para possibilitar 
a comunicação entre os membros de determinado grupo social. Estruturada 
pelo uso, por inúmeras gerações, e transformada pelas múltiplas interações 
entre grupos diferentes, a linguagem deu origem aos diferentes idiomas 
existentes e que são característicos da identidade de um determinado povo, 
de uma cultura.  

 

Ramos (2012, p.2) corrobora a Kenski, salientando que “[...] é tecnologia, desde 

uma pedra (Idade das pedras ou pré-história) usada para utensílios e armas, até os 

mais modernos computadores da idade contemporânea”. Neste contexto, podemos 

perceber que as tecnologias estão em constante modificação. Mesmo softwares, 

objeto do presente estudo, estão a cada tempo sofrendo atualizações e melhorando 

seu desempenho. Neste sentido Griraffa (2009, p.9), salienta que “vivemos num 

mundo que evolui velozmente, onde as tecnologias se obsoletam rapidamente e o 

conhecimento que vale hoje poderá não ser útil amanhã, pelo menos de forma direta”. 

De acordo com Kenski (2007), talvez as pessoas nem percebam como as 

tecnologias vêm revolucionando a maneira de pensar e agir. Contudo, existe uma 

relação direta e indireta entre Educação e Tecnologias; se por um lado usamos muitos 

tipos de tecnologias para aprender mais, por outro precisamos da Educação para 

aprender e saber mais sobre as tecnologias. 

As mudanças e as ferramentas educacionais que estão evoluindo e surgindo a 

cada dia, podem propiciar e transformar a escola em um ambiente mais investigativo, 

tecnológico e atraente. Esta informatização está cada dia mais presente nos 

educandários, neste sentido Borba, Gadanidis e Silva (2014, p. 135), corrobora 

salientando que “[...] a informática na educação tem sido um tema presente tanto na 

sociedade em geral como em circuitos ligados à academia”.  

Aos poucos as tecnologias, como celular, computador, jogos eletrônicos e os 

softwares estão sendo inseridas nas escolas, de forma lenta, pois depende de um 

conjunto de iniciativas e incentivos das instituições públicas mantenedoras. Também 

é de valia salientar que a trajetória brasileira foi influenciada por outros países 

conforme Richit (2010, p. 46), destaca:  

 

O processo de incorporação e disseminação das tecnologias na Educação foi 
um processo gradual e lento, perpassando várias fases em um movimento 
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que ainda permanece. Além disso, destacamos que a trajetória brasileira foi 
influenciada por diversos países, dos quais destacamos Estados Unidos, 
França e Portugal. 

 

Até a década de 1970, Almeida (2008), destaca que especialistas de distintos 

países se dedicaram a desenvolver estudos sobre as tecnologias na Educação, com 

o foco no desenvolvimento de software ou na realização de experimentos como testes 

nas escolas. Já na em 1980, adotaram políticas que iniciaram a implantação de 

programas voltados à introdução de computadores nas escolas, cada qual com 

características próprias de sua localidade.  

Ainda, nos meados da década de 1970 o Brasil deu primeiro passo para o início 

à história da informática na educação pública, a qual contou com o envolvimento de 

diversas universidades, destacando-se a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP).   

Em 1980, as iniciativas deixaram de ser exclusivamente das universidades, 

passando-se a ter uma preocupação dos órgãos governamentais, como destaca 

Bonilla e Pretto (2009, p. 5): 

 

[...] década de 80, as iniciativas deixam de ser exclusivas do âmbito das 
Universidades. Tem início, com base nas experiências desenvolvidas em 
outros países, as ações que visam levar computadores às escolas públicas. 
Para nortear essas ações realizam-se dois seminários, a nível nacional, a 
partir dos quais definiu-se os encaminhamentos a serem dados no processo 
de introdução da informática na educação brasileira. 

 

Através da implantação dos computadores nas escolas, iniciou-se então a 

criação de políticas públicas que incentivavam o uso dos recursos tecnológicos na 

educação básica e superior. Para observar esta inserção tecnológica na sequência 

será apresentado um quadro cronológico esboçando o movimento evolutivo 

relacionando as TIC (Tabela2).  

 

 
Tabela 2: Evolução Histórica das Tecnologias na Educação 

ANO ACONTECIMENTO HISTÓRICO 

1950 Disseminação das primeiras atividades voltadas ao uso das 

tecnologias na educação.   
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1970 O Brasil inaugura um espaço de diálogo entre pesquisadores e 

educadores voltada para o uso de computadores na Educação e 

insere neste mesmo período a informática na Educação Pública 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e na Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP). Neste período os Estados Unidos e a 

França começam com a produção de hardware e software nas 

escolas.  

1973 Neste período foi criado o Núcleo de Tecnologia Educacional para 

a Saúde (Nutes) e o Centro Latino-Americano de Tecnologia 

Educacional (Clates), na UFRJ iniciaram a inserção desta 

ferramenta, no contexto acadêmico, o uso da informática como 

tecnologia educacional voltada para a avaliação formativa e 

somativa de alunos da disciplina de química, utilizando-a para o 

desenvolvimento de simulações. Neste mesmo ano, surgiram as 

primeiras iniciativas na UFRGS, sustentadas por diferentes bases 

teóricas e linhas de ação. Segundo registros do projeto EDUCOM12 

(será descrito na sequência), nesta mesma época surgiu os 

primeiros softwares simuladores de experimentos para alunos do 

curso de graduação. Destacava-se também o software Siscai, 

desenvolvido pelo Centro de Processamento de Dados (CPD), 

voltado para a avaliação de alunos de pós-graduação em 

Educação. 

1980 Implantação da informática na Educação através das políticas 

públicas. Neste mesmo período a França utilizou-se da linguagem 

de programação - Logo na educação de seus jovens.  

1981 Aconteceu em Brasília o I Seminário Nacional de Informática na 

Educação, promovido pelo Sistema Eletrônico de Informação 

                                            

12 O Projeto EDUCOM consistia em uma iniciativa conjunta do MEC, Conselho Nacional de Pesquisas 
- CNPq, Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e Secretaria Especial de Informática da 
Presidência da República - SEI/PR, voltada para a criação de núcleos interdisciplinares de pesquisa 
e formação de recursos humanos nas universidades federais do Rio Grande do Sul (UFRGS), do Rio 
de Janeiro (UFRJ), Pernambuco (UFPE), Minas Gerais (UFMG) e na Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). 
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(SEI),13 Ministério da Educação (MEC)14 e Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)15. Este seminário 

contou com a participação de especialistas nacionais e 

internacionais para debater como a informática poderia ser útil no 

processo de ensino e aprendizagem.  

1982 II Seminário Nacional de Informática Educativa, em Salvador, tendo 

como tema norteador “O impacto do computador na escola: 

subsídios para uma experiência piloto do uso do computador no 

processo educacional brasileiro, a nível de 2º grau”, contando com 

a participação de pesquisadores da área da educação, visando 

formar centros-pilotos para testar e organizar propostas 

pedagógicas.  

1984 O Ministério da Educação – MEC implanta o projeto EDUCOM, em 

cinco universidades públicas brasileiras com objetivo de ter um 

projeto piloto de quais benefícios que a informática proporcionaria 

no processo de ensino aprendizagem dos estudantes, além disso 

buscava-se o desenvolvimento de softwares educativos.   

1989 MEC instituiu o primeiro Programa Nacional de Informática 

Educativa – (Proninfe) que estava pautado na abordagem 

construcionista de Papert e na Educação transformadora de Paulo 

Freire (1979).16 Neste mesmo período teve início do projeto 

“National Curriculum” no Reino Unido que tinha como objetivo a 

imersão da informática nas diferentes disciplinas escolares vigentes 

na época.  

                                            

13 O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é disponibilizado como Software de Governo mediante 
celebração de acordo de cooperação com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
Mais informações podem ser encontradas no sitio: https://softwarepublico.gov.br/social/sei. 

14 O Ministério da Educação é um órgão do governo federal do Brasil fundado no decreto n.º 19.402, 
em 14 de novembro de 1930. Maiores informações podem ser encontradas junto ao sitio 
governamental: https://www.mec.gov.br/.  

15 O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é um órgão ligado ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação para incentivo à pesquisa no Brasil. Maiores informações podem 
ser encontradas no sitio: cnpq.br/.  

16 FREIRE, Paulo. (1979). Educação como prática da liberdade. 17.ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra.  
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1996 Criação da Secretaria de Educação à Distância (SEED do MEC). 

Nesse mesmo ano foi criado, também, o Programa TV Escola17.  

1997 MEC, criou o Programa Nacional de Informática na Educação 

(ProInfo). Além desse, outros programas foram criados 

posteriormente pelo MEC, como Rádio Escola18, DVD Escola19 e 

RIVED20, cada qual com finalidades próprias. Neste mesmo ano sob 

a portaria 522, o governo criou o Núcleo de Tecnologia Educacional 

(NTE). Constituindo uma estrutura descentralizada, de nível 

operacional, integrado ao Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo), o NTE ficou vinculada a uma secretaria 

estadual ou municipal de educação, especializada em Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) aplicada à educação, já em 

2007 reformulou com uma nova proposta intitulando PROINFO 

INTEGRADO21 (BRASIL, 1997). Além destes programas têm-se 

outros materiais que podemos utilizar como TIC, em sala de aula 

como “[...] as mídias: mídia áudio, mídia audiovisual, mídia Software 

Educacional” (GUESDES; NACIMENTO; SANTOS, 2013, p. 52). 

                                            

17 A TV Escola é o canal da educação, a televisão pública do Ministério da Educação destinada aos 
professores, educadores, alunos e a todos interessados em aprender. Busca motivar e instigar os 
docentes a complementarem e melhorarem suas práticas pedagógicas. Mais informações podem 
ser encontradas no sitio: https://tvescola.mec.gov.br/.  

18 O programa Rádio Escola desenvolve ações para escolas públicas ou junto a comunidades visando 
a utilização da linguagem radiofônica. Maiores informações em: http://portal.mec.gov.br.  

19 O Projeto DVD Escola oferece a escolas públicas de educação básica caixa com mídias DVD, 
contendo, aproximadamente, 150 horas de programação produzida pela TV Escola. A intenção é 
assegurar o compromisso com a atualização tecnológica e democratização da TV Escola. Maiores 
informações podem ser encontradas no sitio: http://portal.mec.gov.br/dvd-escola.  

20 O RIVED é um programa da Secretaria de Educação a Distância - SEED, que tem por objetivo a 
produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos de aprendizagem. Tais conteúdos 
primam por estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos estudantes, associando o potencial da 
informática às novas abordagens pedagógicas. Maiores informações podem ser encontradas no site: 
http://rived.mec.gov.br. 

21 O objetivo central dos cursos que compõem o PROINFO INTEGRADO é, obviamente, a inserção de 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas escolas públicas brasileiras, visando 
principalmente a promoção e a inclusão digital dos professores, alunos das escolas de educação 
básica e comunidade escolar em geral e, em sentido mais amplo, a dinamização e qualificação dos 
processos de ensino e de aprendizagem com vistas à melhoria da qualidade da educação básica. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br. Acesso em 23 de julho de 2017.  

http://portal.mec.gov.br/tvescola/
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2006 As escolas francesas inserem os blogs pedagógicos como 

ferramentas práticas, voltadas para o posicionamento do aluno 

perante uma tecnologia.  

Fonte: Adaptado pelo autor extraído de: RICHT (2010).  

 

Com a criação desses programas, as práticas pedagógicas pautadas no uso 

das tecnologias foram impulsionadas e que acarretou a utilização das tecnologias e 

computadores no processo de ensino e aprendizagem, proporcionando um ambiente 

de construção de conhecimento. Contudo, para que o processo de construção de 

conhecimento do estudante seja eficaz, o professor “[...] precisa vivenciar e 

compreender as implicações educacionais envolvidas nas diferentes formas de utilizar 

o computador, a fim de propiciar um ambiente de aprendizagem criativo e reflexivo 

para o aluno” (ALTOÉ; FUGIMOTO; 2009 p. 163). 

Na sequência, serão apresentadas algumas perspectivas relacionadas ao 

constructo teórico ser humanos com mídias, baseadas na concepção de Borba e 

Villarreal (2005), desenvolvida no seu livro intitulado como “Humans-with-media and 

the reorganization of mathematical thinking: information and communication 

technologies, modeling, experimentation and visualization”.  

 

 

3 EMBASAMENTO TEÓRICO   

  

 Nesta secção será apresentada a perspectiva teórica de Borba e Villarreal 

(2005), que será utilizada como base para análise dos dados coletados por meio da 

aplicação do questionário.  

 

3.1 SERES-HUMANOS-COM-MÍDIAS  

 

Vivemos hoje em uma era digital, pois temos a nossa disposição, celulares, 

com TV, Internet, rádio, GPS, entre outras ferramentas que mudam as formas que 

atuamos e nos relacionamos, mas, mesmo assim, preservamos conceitos culturais 

arraigados em relação à sala de aula e que impedem ou resistem ao acesso à Internet. 

Nela, o papel do professor é, em uma visão bem conservadora, considerado central 

no processo de produção de conhecimento, realizado prioritariamente por meio do 
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quadro negro/branco e giz/canetão. Nesta perspectiva, enquanto alunos, na maioria 

das vezes, recorremos ao professor para sanarmos dúvidas ou para legitimarmos 

nossas conjecturas (SOUTO; BORBA, 2016). 

 Porém, a Internet cada dia vem evoluindo e se aperfeiçoando, sem pedir licença 

e nem espaço, cada vez mais eficiente e exponencialmente veloz. Com esta constante 

evolução na sociedade, as escolas e nossas salas de aula não escapam desta 

evolução, porém isso desestabiliza nossas conjecturas escolares tradicionais que 

conhecemos até o presente momento (CATANEO, 2011).  

 Com esta evolução e invasão escolar, surgem os questionamentos pelos 

docentes: “Devo”, “pode” ou “preciso” utilizar esta ferramenta em sala de aula para 

produzir/construir o conhecimento dos alunos? Nessa direção, Souto e Borba (2006, 

p.3), evidenciam que:  

 

A cultura da sociedade atual protagoniza configurações e reconfigurações de 
diversas perspectivas teóricas, as quais sugerem que o ator humano não 
deve ser visto como o único, nem o principal responsável pelo conhecimento 
produzido, há uma ênfase na coletividade com a coparticipação de não 
humanos nesse processo. 

 

 É de grande valia, ressaltar que ocorrera uma adaptação para que seja possível 

usufruir destas tecnologias a benefícios dos docentes, para um único objetivo, a 

construção do conhecimento dos alunos. Neste sentido Fernandes (2004, p. 19), 

destaca que “a Internet é uma das conquistas tecnológicas mais revolucionárias da 

atualidade [...]”. Assim, precisamos entender e nos habituar com estas ferramentas 

pedagógicas.  

 Dentre as diversas ferramentas pedagógicas disponíveis hoje, podemos 

fomentar e destacar o software GeoGebra, pois este como destacado neste trabalho, 

possibilita a visualização e compreensão, e internalização de diversos conceitos 

matemáticos, pois este é dinâmico e atrativo, conforme destaca Cataneo (2011, p.42) 

em seu estudo realizado: 

 

[...] com o uso do software Geogebra, pode auxiliar o professor na 
transposição didática de alguns objetos matemáticos no ensino fundamental 
séries finais, contribuindo assim para a apropriação significativa do conceito 
estudado. 
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 Como citado e fomentado anteriormente através da utilização do software 

GeoGebra o docente facilita a transposição didática de seus conteúdos além de tornar 

mais lúdica suas aulas desmistificando assim a complexidade da disciplina de 

Matemática. Neste sentido Hespanhol et al (2016) acredita que este recurso seja um 

facilitador do processo de ensino aprendizagem dos conceitos matemáticos, através 

de atividades planejadas e realizadas utilizando-se o software GeoGebra.  

 Por meio deste software, podem ser direcionados ao estudo de diversos 

conceitos matemáticos pode-se destacar e salienta o estudo das funções quadráticas, 

no qual se destina esta dissertação. A importância desse estudo se justifica pela 

necessidade de apresentar novos métodos, aos professores de Matemática, para 

auxiliar na elaboração de recursos pedagógicos que objetivem a superação das 

dificuldades de aprendizagem dessa disciplina tão mal vista, aos olhos dos estudantes 

do Ensino Fundamental e Médio, sem a qual, o mundo moderno não existiria (MELO; 

SILVA, 2013).   

Neste mesmo sentido Melo e Silva (2013), corroboram destacando que o 

software GeoGebra, permite “despertar” nos educando a curiosidade e o interesse 

para aprender conteúdos matemáticos, sendo possível comprovar as propriedades 

das funções quadráticas por meio de gráficos dentre outros conceitos que podem ser 

explorados. Um trabalho eficiente, utilizando recursos tecnológicos garante 

aprendizagem significativa dos conteúdos matemáticos. 

 Nesta mesma perspectiva Borba (2010, p. 3), “os softwares educacionais têm 

a capacidade de realçar o componente visual da matemática atribuindo um papel 

importante à visualização na educação matemática, pois ela alcança uma nova 

dimensão se for considerado o ambiente de aprendizagem com computadores”. 

Podemos destacar ainda que para que aja a eficácia na construção do conhecimento 

através do software, os docentes precisam e devem ter um planejamento, 

investigativo e crítico.  

 Através da utilização de softwares, Internet ou qualquer outra (o), ferramenta 

tecnológica que possibilite o seu usuário (estudante) a produzir/construir o 

conhecimento, podemos salientar que ocorre a interpelação do ser humano com a 

mídia (humano-mídia), ou seja formando um ser tecnológico.  

 Foi adotado este embasamento teórico, pois os computadores, internet, 

software entre outros meios quando interacionado com os humanos ocorre a 



35 

 

 

 

construção do conhecimento. Para Borba e Villarreal (2005), os computadores e os 

seres humanos não são considerados separados, mas sim considerados unidades 

disjuntas. Para os autores os computadores não são apenas assistentes dos humanos 

ao se fazer Matemática, pois eles mudam a natureza do que é feito, sugerindo que 

diferentes coletivos de humanos com mídias produzem diferentes matemáticas. Para 

melhor entendermos esta situação tomamos como exemplo, o conhecimento 

matemático produzido pelo lápis e papel é qualitativamente diferente do produzido 

pelo humano com computador, a partir de uma simulação e experimentação 

(BARBOSA; 2009).  

 De acordo com Almeida (2016), o embasamento teórico seres-humanos-com-

mídias (S-H-C-M) (Figura 2), que, entre outras concepções, enfatiza que o 

conhecimento matemático é produzido por atores humanos e as diversas tecnologias 

simultaneamente, sendo que humanos são perpassados por tecnologias, assim como 

as tecnologias estão impregnadas de humanidade (BORBA; VILLARREAL, 2005). 

 

 
Figura 2- Seres-humanos-com-mídias  

  

 

Nesta relação podemos perceber o papel das tecnologias no processo de 

construção do conhecimento matemático fincando claro assim que o pensamento não 

é condicionado apenas pelo humano ou por grupos destes, mas por coletivos 

constituídos por humanos-com-mídias (S-H-M). Sendo assim,  

 

O conhecimento não é produzido somente por humanos, mas também por 
atores não humanos. As tecnologias são produtos humanos, e são 
impregnadas de humanidade, e reciprocamente o ser humano é impregnado 
de tecnologia. Neste sentido, o conhecimento produzido é condicionado pelas 
tecnologias (BORBA, 2004, p. 305).  

Humanos

Tecnologias

Seres-
humanos-

com-
mídias
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 Podemos destacar na prespectiva dos seres-humanos-com-mídias 

(RAMÍREZ, 2016, p.106-107, tradução nossa), que a produção do conhecimento 

matemático basea-se na,  

 

[...] noção de experimentação com as tecnologias dever distribuir um desenho 
experimental das atividades matemáticas, de maneira que gere um senário 
de investigação matemática, quer dizer,  um ambiente heutistico de 
descoberta, e de formulação de conjecturas a cerca de um problema de 
pesquisa de 107 possibilidades de resoluções.  

 

 Através da experimentação, simulação e manuseio de uma ferramenta 

tecnológica, os seres humanos constroem o seu conhecimento através de sua 

interação com a tecnologia. Em seus estudos Borba e Villarrel (2005) visam evitar a 

tendência a ver o humano e ferramentas tecnológicas como dois conjuntos disjuntos 

durante o processo de produção de conhecimento, uma vez que estas ferramentas 

não só é uma ajuda neste processo.  

 Baseando-se na concepção de Borba e Villarreal (2005), iremos descrever na 

sequência a relação entre o software GeoGebra e a Função Quadrática, bem como a 

relação destes conceitos com a Educação Matemática.  

 

3.2 SOFWARE GEOGEBRA E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E A FUNÇÃO 

QUADRÁTICA  

 

Desde os primórdios, a Matemática é uma das disciplinas que os estudantes 

apresentam maiores dificuldades, pois, segundo eles uma disciplina complexa, 

abstrata e desligada do cotidiano, nesta perspectiva Santos (2014), Maioral (2013), 

Gomes (2016), contribuem em seus estudos fomentando que a Matemática ainda não 

conseguiu se vencer do estigma de “bicho de sete cabeças” na visão dos estudantes 

da Educação Básica. Porém quando trabalhada de forma adequada, essa disciplina 

passa a desenvolver nos alunos o raciocínio lógico, no sentido de crescer na sua 

maneira de pensar, afetando diretamente nas suas tomadas de decisões relevantes 

na escola ou até mesmo na sua futura vida profissional. Para modificar este olhar dos 

alunos em relação a Matemática, uma proposta é a utilização do software, pois esta 

ferramenta contribui para formação e compreensão dos conceitos matemáticos. Como 

todas as ferramentas produzidas pelo ser humano o software, deve ser usado para 
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construir progresso, combater iniquidade e dar maiores oportunidades às novas 

gerações (PURIFICAÇÃO, 2008). 

A Matemática é uma das disciplinas que mais dispõe de aplicabilidade no 

cotidiano, pois está presente em todas as áreas como engenharias, licenciaturas e 

nos cursos tecnológicos, seja em pequena ou grande proporção. No âmbito da 

Educação Básica as disciplinas de Química, Física, Biologia e Ciências, usufruem de 

conceitos matemáticos para explicar seus fenômenos. Neste sentido “é importante 

adquirir um conhecimento significativo a respeito da mesma de modo que passe a 

utilizá-la em atividades cotidianas (ANDRADE, 2013, p.15)”. A sociedade está 

organizada e constituída através de conceitos matemáticos, sejam eles no mercado 

financeiro, na sala de aula ou qualquer outro campo da sociedade, neste modo “a 

sociedade é a principal responsável por toda a evolução dos conceitos matemáticos, 

ao mesmo tempo em que a matemática também se fez importante para o processo 

de evolução da humanidade (ANDRADE, 2013, p.15)”.  

Ainda nesta perspectiva da importância da Matemática, Cataneo (2011), 

ressalta que o ensino da Matemática pode e deve estar contribuindo para o 

desenvolvimento do homem na sua formação ética, autonomia intelectual e 

compreensão sociocultural.   

Porém os estudantes hoje não relacionam a Matemática com este olhar 

interdisciplinar e atrelada ao cotidiano e ao mercado de trabalho. Para tornar esta 

realidade diferente a Matemática deve ser trabalhada com mais ênfase na exploração 

dos conceitos matemático, onde possibilita ao estudante visualizar e compreender as 

unidades temáticas22 investigadas pelo docente. Para que isso ocorra o professor tem 

como ferramenta aliada as tecnologias, utilização de software, jogos, vídeos entre 

outros artifícios metodológicos que possibilitem assim a construção do conhecimento 

matemático.  

Pensando na perspectiva tecnológica, o ser humano desenvolveu e aprimorou 

até chegarmos as tecnologias, como celular, Internet, TV, água encanada entre outras 

ferramentas que evoluíram conforme a necessidade do ser humano.  

                                            

22 Este termo é utilizado pela nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em dezembro 
de 2017, que relaciona os conteúdos de matemática em cinco unidades sendo eles: Números, 
Geometria, Probabilidade e Estatística, Álgebra e Grandezas e Medidas. Para mais informações 
acesse o sitio: basenacionalcomumcurricular.mec.gocv,br.   
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Neste aspecto das tecnologias, a proposta maior deste trabalho é apresentar 

alguns artifícios didáticos-metodológicos que permitam a utilização do software 

GeoGebra no ensino de Função Quadrática, com alunos do 9° Ano do Ensino 

Fundamental – Anos Finais.  

Optou-se por este software, pois é gratuito e disponível para Windows, Android, 

Linux entre outros sistemas operacionais. Além de possuir seu código fonte aberto, 

ele permite trabalhar a geometria de maneira dinâmica com a abordagem de vários 

conteúdos matemáticos, oferecendo a possibilidade de fazer o seu uso em vários 

níveis de ensino, pois combina geometria, álgebra, tabela, gráficos, visualização 

tridimensional (3D), estatística e cálculo em um único sistema, permitindo realizar 

construções tanto com pontos, vetores, segmentos, retas, secções cônicas como com 

funções que podem modificar-se dinamicamente depois (CATANEO, 2011). 

 Além desta praticidade, esta ferramenta permite aos estudantes visualizar e 

movimentar os conceitos inseridos na janela de entrada, possibilitando assim a 

visualização e compreensão de diversos conceitos matemático, como relacionar 

variáveis com números, vetores e pontos; permitindo calcular derivadas e integrais de 

funções e oferece comandos, como raízes e extremos entre outras possibilidades 

(CATANEO, 2011).  

Além destas possibilidades o GeoGebra fornece três diferentes vistas dos 

objetos matemáticos: a Zona Gráfica, a Zona Algébrica, ou numérica, e a Folha de 

Cálculo. Elas permitem mostrar os objetos matemáticos em três diferentes 

representações: graficamente (pontos, gráficos de funções), algebricamente 

(coordenadas de pontos, equações) e nas células da folha de cálculo. Assim, todas 

as representações do mesmo objeto estão ligadas dinamicamente e adaptam-se 

automaticamente às mudanças realizadas em qualquer delas (em qualquer direção e 

sentido), independentemente da forma como esses objetos foram inicialmente criados 

(HOHENWARTER; HOHENWARTER, 2009). Na sequência (figura 3), está 

representado a interface do GeoGebra, com a descrição de cada ícone que compõem 

o software. 

 
Figura 3 – Interface do GeoGebra. 
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Além destas ferramentas, o GeoGebra apresenta uma área que possui o 

sistema de eixos cartesianos (x, y), que compõem o sistema de coordenadas, onde o 

usuário faz a construção geométrica com o mouse. Ao mesmo tempo possibilita 

visualizar as coordenadas e funções correspondentes são mostradas na janela de 

álgebra, conforme a figura anterior.  

Para que o processo de construção do conceito de Função Quadrática seja 

desenvolvido da melhor maneira, o software será utilizado para favorecer ao aluno o 

desencadeamento de análises e reflexões sobre o processo e o comportamento de 

uma função do segundo grau, quando se altera seu coeficiente a.  

Com a aplicabilidade das Tecnologias Digitais no ensino da Matemática, além 

de desmitificar esta disciplina e proporcionar a construção do conhecimento, o aluno 

terá uma formação integral e mais consistente, estando melhor preparado para o 

futuro profissional, consequentemente fazendo a diferença no espaço onde atuar, pois 

este torna-se competitivo, analisando e entendendo a economia local, nacional e 

mundial, buscando sempre seu aperfeiçoamento.  

 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa visa mostrar a viabilidade do uso dos recursos tecnológicos para o 

Ensino da Matemática no Ensino Fundamental, mas especificamente usando o 

software GeoGebra no estudo da Funções Quadrática, bem como apresentar as 

propostas de atividades desse conteúdo tendo como recurso didático o software 

acima e por fim resultado em um produto educacional.  
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Neste sentido primeiramente precisamos definir o que é pesquisar, conforme 

Gil (2002, p.17):  

 

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem 
como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 
pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para 
responder ao problema, ou então quando a informação disponível se 
encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente 
relacionada ao problema.  

 

Como citado por Gil, uma pesquisa somente surge a partir de uma pergunta-

chave, ou seja, uma questão norteadora a um problema23. Neste sentido, o Projeto de 

Mestrado Profissional busca, através de uma pesquisa, responder à um problema 

encontrado pelo mestrando no seu campo de atuação profissional. Guerra (2011, p.4) 

reforça essa demanda ao afirmar que o objetivo principal é “[...] a formação de 

profissionais com qualidade técnica para atuar, sobretudo, no setor produtivo, 

buscando solucionar problemas concretos”, que surjam da vivência do seu campo de 

atuação.   

Ainda neste sentido Gil (2002, p.23) salienta que:  

 

Conforme já foi assinalado, toda pesquisa se inicia com algum tipo de 
problema, ou indagação. Todavia, a conceituação adequada de problema de 
pesquisa não constituí tarefa fácil, em virtude das diferentes acepções que 
envolvem este termo. [...] Fica claro que nem todo problema é passível de 
tratamento científico. Isso significa que para se realizar uma pesquisa é 
necessário, em primeiro lugar verificar se o problema cogitado se enquadra 
na categoria de científico. 

 

Na sua premissa esta pesquisa surge de um problema vivenciado em sala de 

aula. Para a realização deste trabalho, adentraremos em dois tipos de pesquisa a 

qualitativa e a pesquisa-ação. Será dotada a pesquisa-ação pois é uma alternativa 

possível para analisar e avaliar práticas docentes, esta investigação parte do 

pressuposto de que existe um processo de construção de conhecimento prático 

diferenciado através da análise dos desafios que os profissionais da Educação 

enfrentam diariamente em sala de aula, vindo assim ao encontro do regulamento e as 

portarias24 que regem o Mestrado Profissional (ABDALLA, 2005).  

                                            

23 Problema descrito na introdução deste trabalho. 

24 Portaria normativa n° - 7, de 22 de junho de 2009. Esta portaria será detalhada no produto 
Educacional deste trabalho. Maiores informações desta portaria podem ser encontradas no site: 
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A pesquisa-ação é utilizada principalmente por professores e pesquisadores da 

área de Educação, de modo que estes possam aprimorar suas práticas pedagógicas 

diárias. Vindo ao encontro desta perspectiva Tripp (2005), em seu estudo salienta que 

a pesquisa-ação é uma das principais estratégias para o desenvolvimento de 

professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para 

aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos, mas mesmo 

no interior da pesquisa-ação educacional surgiram variedades distintas. 

A pesquisa-ação se caracteriza, por analisar, avaliar a prática pedagógica diária 

de sala de aula, ou seja, investigar-ação, para que esta estratégia tenha êxito é 

necessário que ocorra em um ciclo (Figura 4), ou seja é necessário planejar, 

implementar-se, descreve-se e avaliar-se suas mudanças nas suas práticas e nas 

suas próprias investigações pedagógicas.  

 

 

 

 

Figura 4 - Representação em quatro fases do ciclo básico da investigação-ação 

 

Fonte: Tripp (2005) 

 

Em relação ao esquema anterior deve-se salientar e destacar a necessidade 

de investigar a identificar os problemas na prática pedagógica e posteriormente avaliar 

e tomar as ações corretas agindo para melhorar o problema investigado.  

                                            
http://portal.mec.gov.br/escola-de-gestores-da-educacao-basica/191-secretarias-112877938/sesu-
478593899/13772-portaria-mestrado-profissional.  
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Em decorrência, será desenvolvida com o viés da pesquisa qualitativa (BORBA, 

ARAÚJO, 2004), que visa analisar e compreender como alunos do 9° Ano do Ensino 

Fundamental constroem o conceito de Função Quadrática com o software GeoGebra. 

Também será desenvolvido pelos próprios alunos um vídeo tutorial e um canal no 

Youtube que será o produto educacional gerado pela conclusão do mestrado, que 

poderá ser utilizado por outros docentes para melhorar/implementar suas práticas 

pedagógicas.   

Optou-se pela pesquisa qualitativa, pois esta permite analisar particularidades 

e especificidades das diferentes situações que poderão vir ocorrer no processo de 

construção do conhecimento de Função Quadrática, conforme afirma Bicudo (2011, 

p.21):  

 

Dada a característica da pesquisa qualitativa, o fenômeno investigado é 
sempre situado/contextualizado. Exploram-se as nuanças dos modelos de a 
qualidade mostra-se e explicitam-se compreensões e interpretações. Sendo 
assim, os dados trabalhos não se permitem generalizar e transferir para 
outros contextos. Admitem apenas tecerem-se generalidades sustentadas 
por articulações efetuadas sucessivamente com os sentidos do que está 
sendo expresso. 

  

Nesta perspectiva a pesquisa qualitativa na Educação Matemática pode ser 

entendida como aspecto vital para o desenvolvimento dos programas de Pós-

Graduação, uma vez que, conforme compreende, tal aspecto refere-se à produção do 

conhecimento, produto da realização de pesquisas, que os vitaliza. Portanto, é 

preciso, de acordo com a autora, tomar ciência do modo pelo qual essa produção é 

realizada, incluindo suas ideologias e lógicas (BICUDO, 2012).  

Nesta mesma linha de pensamento Borba (2004, p.5-6) salienta que:  

 

[...] metodologia de pesquisa qualitativa em Educação Matemática - baseada 
em uma visão de história que vem sendo desenvolvida desde o início do 
século XX, mas principalmente nos últimos 35 anos - em uma alternativa para 
entendermos a História da Educação Matemática Brasileira. A história oral 
não carrega dentro da Educação Matemática apenas a noção de que 
privilegia relatos orais que são textualizados, mas sim a noção de que não há 
uma história verdadeira e que há uma multiplicidade de olhares que devem 
ser registrados e interpretados. 

 

Lançando mão dos conceitos de pesquisa qualitativa, vale ressaltar que esta 

tem por finalidade desempenhar uma análise interpretativa, em função da 

necessidade de descrever o fenômeno a partir dos dados obtidos, visando favorecer 
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a interpretação dos mesmos, visto que a principal característica desta modalidade de 

pesquisa é o fato de que estas seguem a tradição “compreensiva” ou “interpretativa” 

(ALVES-MAZZOTTI, 1998, p. 131). Com base nos dados coletados (interpretação), 

será desenvolvido o canal no Youtube, com o tutorial de manuseio e interpretação de 

uma Função Quadrática.  

Ainda de encontro com Alves-Mazzotti (1998, p. 71), é de suma importância 

ressaltar que a pesquisa qualitativa nos possibilita analisar e compreender os dados 

coletados, pois “[...] as leis quantitativas limitam muito o número de ocorrências 

possíveis, ou seja, proíbem mais do que as leis qualitativas”.  

Com base nas perspectivas da pesquisa qualitativa e pesquisa-ação, será 

aplicado o questionário em anexo, que visa avaliar quais as contribuições que o 

software GeoGebra proporcionou para a construção do conhecimento acerca de 

Função Quadrática, para os alunos do 9° Ano do Ensino Fundamental II.  

Vale ressaltar que antes da exploração do software GeoGebra os alunos já 

estão familiarizados com o conceito de Equação Quadrática, que é definida pela lei 

de formação:  

 

Inicialmente será apresentado o software, para os estudantes explorarem e 

analisarem e identificarem quais ferramentas este programa oferece. Todo este 

processo ocorrerá através de indagações e questionamento, colocando os alunos a 

construir seu próprio conceito e percepção do GeoGebra. Na sequência será 

apresentado uma figura 5 com os passos do desenvolvimento deste projeto.  

 
 

Figura 5: Passos a serem desenvolvidas as atividades no o software GeoGebra  

ax² + bx + c = 0 
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Posteriormente à manipulação do software, serão entregues os instrumentos 

avaliativos25 que abordam diferentes questionamentos em torno dos malefícios e 

benefícios que o GeoGebra proporciona na construção do conhecimento de Função 

Quadrática. No preenchimento das atividades avaliativas os alunos deverão analisar 

o comportamento da função bem como o que representa cada elemento da equação 

no gráfico.  

Este instrumento avaliativo tem como finalidade desenvolver a percepção dos 

alunos em relação ao coeficiente (a), que determina qual a concavidade da função. 

Além de possibilitar aos estudantes identificarem que o coeficiente c, sempre é o 

elemento que intercepta o eixo das ordenadas.  

Além desta percepção será aplicado uma questão que aborda a interpretação 

de uma situação-problema que tem como finalidade analisar qual o comportamento 

(trajetória), percorrida, com formato parabólico.  

Após estas questões serem aplicadas, será realizado um retrospecto com os 

estudantes para que reflitam e construam diferentes compreensões acerca das 

atividades realizadas. Ao término destas atividades terá decorrido 4 aulas de 45 

                                            

25 O instrumento avaliativo está disponível no anexo B desta dissertação.    
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minutos, que será o tempo necessário para explorar o software GeoGebra com os 

estudantes do 9° Ano.  

Em uma segunda turma (1° Série – Ensino Médio), foi aplicado o questionário 

(Anexo A), como processo de validação deste, para corrigir possíveis equívocos de 

interpretação por parte dos alunos, foi realizado este processo pois um questionário é 

tão somente um conjunto de questões, feito para gerar os dados necessários para se 

verificar se os objetivos que se almeja durante a dissertação foram atingidos (CARMO, 

2013).  

Posteriormente, será aplicado um questionário na turma onde ocorreu a 

experiência da aplicação do GeoGebra. Tem-se como finalidade analisar e identificar 

o perfil inicial de cada aluno (característica, gênero). Nestas questões também 

analisará como os alunos percebem o software no ensino da Matemática, se 

contribuiu ou não na construção do seu conhecimento.   

 

4.1 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), na procura constante de 

ferramentas e ações para a melhoria da educação, instaurou no Brasil, em 2009, o 

Mestrado Profissional, que busca formar e “[...] capacitar profissionais qualificados 

para o exercício da prática profissional avançada e transformadora de procedimentos, 

visando atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do mercado de 

trabalho” (BRASIL, 2009, p. 31).  

Neste sentido Bisognin (2013, p. 270), nos seus estudos sobre mestrados 

profissionais, salientou que: “[..] os Mestrados Profissionais surgiram no Brasil com o 

propósito de qualificar profissionais, mesmo para setores que não lidam com a 

docência ou com pesquisa de ponta”. Nesta perspectiva, Bisognin (2013) ressalta que 

este tipo de pós-graduação stricto sensu é voltado para formação e reflexão das 

diferentes práticas pedagógicas da Educação Básica.  

Para a Modalidade de Mestrado Profissional, em suas determinações legais, 

para conclusão da dissertação, faz-se necessário a apresentação de um Produto 

Educacional, que é legitimada pela normativa 7 do MEC, § 3° que afirma:   
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O trabalho de conclusão final do curso poderá ser apresentado em diferentes 
formatos, tais como dissertação, revisão sistemática e aprofundada da 
literatura, artigo, patente, registros de propriedade intelectual, projetos 
técnicos, publicações tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de 
materiais didáticos e instrucionais e de produtos, processos e técnicas; 
produção de programas de mídia, editoria, composições, concertos, relatórios 
finais de pesquisa, softwares, estudos de caso, relatório técnico com regras 
de sigilo, manual de operação técnica, protocolo experimental ou de 
aplicação em serviços, proposta de intervenção em procedimentos clínicos 
ou de serviço pertinente, projeto de aplicação ou adequação tecnológica, 
protótipos para desenvolvimento ou produção de instrumentos, 
equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica, produção artística; 
sem prejuízo de outros formatos, de acordo com a natureza da área e a 
finalidade do curso, desde que previamente propostos e aprovados pela 
CAPES (BRASIL 2009, p. 31). 

 

Baseando-se nesta portaria do MEC, o Programa de Mestrado Profissional em 

Educação Básica da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, em seu 

regimento, salienta que, deve ser apresentado um trabalho final, compreendendo a 

inserção e investigação sobre problemas reais vinculados à prática pedagógica 

docente ou gestor, propondo assim materiais pedagógicos que possam vir melhorar 

os diferentes níveis da Educação Básica (UNIARP, 2015). 

Nesta perspectiva, o produto educacional desenvolvido e apresentado nesta 

dissertação consiste na criação de canal no Youtube, desenvolvido pelos alunos do 

9° Ano do Ensino Fundamental, com tutorial de manuseio do software GeoGebra, bem 

como ocorre o manuseio e o comportamento de uma Função Quadrática.  

Neste sentido, será atendido os requisitos da CAPES, norteadas pela portaria 

7, e pela normativa da UNIARP, por ser um material educacional que pode ser 

acessado e utilizado por outros docentes de Matemática para planejar e organizar 

suas aulas, tornando-as assim mais lúdicas e agradáveis.  

Foi optado pela produção de vídeo como ferramenta pedagógica, pois este 

recurso é conhecido por todos os jovens, sendo utilizado para fins educativos ou não. 

Ele é familiar no uso doméstico de muitos educadores, porém nem todo docente 

conhece suas potencialidades para uso em sala de aula (SILVA, 2011).  

A produção de vídeo ou vídeos prontos da Internet, podem e devem ser 

utilizados como material pedagógico, através de um planejamento criterioso, podendo, 

assim, auxiliar os docentes na transposição didática dos conteúdos curriculares de 

maneira, lúdica, proporcionado um resultado significativo.  
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Baseando-se neste conceito de produção de vídeo, na sequência (Figura 6), 

será descrito os passos da produção e disseminação do Produto Educacional na rede 

de Internet através do Youtube.  

 

Figura 6: Passos do Produto Educacional 

 

 

Fundando-se nos passos descritos, podemos afirmar e reafirmar que, nesta 

proposta estamos seguindo com as normas norteadoras do programa de mestrado da 

UNIARP, e com as normas da CAPES e pela portaria do MEC, de 2009, citado no 

início deste tópico.  

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Nesta etapa da dissertação serão apresentados os benefícios, contribuições e 

as potencialidade que software GeoGebra apresenta quando utilizado nas aulas de 

Matemática para a construção do conhecimento entorno do conceito de Função 

Quadrática.  
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5.1 CONTRIBUIÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO DE FUNÇÃO QUADRÁTICA  

 

 Neste momento da dissertação, será apresentado a Análise dos Dados da 

pesquisa a partir das categorias levantadas através da leitura dos mesmos. Estas 

categorias baseiam-se na concepção de Borba e Villarrel (2005), Seres-Humanos- 

com-Mídias (S-H-M) (“Humans-with-media and the reorganization of mathematical 

thinking: information and communication technologies, modeling, experimentation and 

visualization”), visando assim analisar as potencialidades que o software GeoGebra 

desempenham na construção dos conceitos acerca de Função Quadrática.  

 Os dados foram coletados através do relato descritos pelos estudantes após o 

manuseio e construção dos conceitos de Função Quadrática no questionário que foi 

aplicado online26, através do Google Forms27. 

Em seguida será descrito e analisado os dados coletados no questionário e na 

resolução das atividades propostas em sala de aula. Em um primeiro passo, foi 

explorado no questionário o gênero (masculino/feminino) para designar assim o perfil 

da turma. Como resultado obtemos que a 56, 5% da turma são do gênero masculino 

e 43,5%, são do gênero feminino.  

 Na sequência foi explorado o perfil da turma (idade), pode-se perceber que o 

maior número de estudante está coerente com a idade-série prevista pelo Ministério 

da Educação, onde 59% corresponde à idade 14-15 anos, estando adequada para a 

série/anos que os estudantes estão matriculados, conforme pode ser observado no 

Quadro 3 abaixo:   

Quadro 3: Idade-série previsto pelo Conselho Nacional de Educação. 

Etapa de Ensino  Faixa Etária Prevista  Duração  

Educação Infantil  Até cinco anos de idade  

Creche    

Pré-Escola  Até três anos de idade  

Ensino Fundamental  Até 14 anos de idade   

                                            

26 Disponível em: https://goo.gl/forms/8cchCDjVa964vKEU2.  

27 Ferramenta oferecida gratuitamente pelo Google, que permite criar e distribuir questionários online, 
seja via Link ou E-mail.  
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Anos Iniciais  De seis a 10 anos de 

idade 

5 anos  

Anos Finais  De 11 a 14 anos de idade 4 anos  

Fonte: BRASIL-MEC (2010) 

 

 Dentre os estudantes matriculados no 9° Ano do Ensino Fundamental 41% 

estão com a idade-série destorcida, sendo que possui idade superior a 14 anos de 

idade. Este fato ocorre na sua maioria pelo ingresso tardio na escola e a repetência 

escolar são os principais fatores que se destacam na formação de turmas com 

estudantes cuja idade não condiz com a série ou ano escolar considerado adequado 

à sua faixa etária (SOARES, 2015). A síntese dos resultados do perfil da turma pode 

ser observada na Figura 7. 

 

   Figura 7: Idade dos Entrevistados  

 
 

 

Posteriormente a identificação do perfil da turma (idade/gênero), explorou-se 

então a visão que os estudantes apresentam em relação a compreensão dos 

conceitos matemáticos antes da aplicação do software GeoGebra (aula ministrada 

tradicionalmente).  

Como resposta, pode-se observar que 54,3% dos estudantes entrevistados 

compreendem parcialmente os conceitos explanados pelo professor diariamente, já 

4,3% não compreendem a explicação do professor. Isso ocorre pelo motivo que as 

59%

39%

2%

0%

13 - 14 Anos 15 - 16 Anos 16-17 Anos Mais 17
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aulas são lecionadas pela metodologia do ensino tradicional que não atende às 

dificuldades que alguns alunos apresentam, fazendo emergir a necessidade de uma 

educação, onde o aprender a aprender faça parte do cotidiano dos alunos e 

professores (SANTOS; FRANÇA; SANTOS, 2007).  

Temos então a necessidade de refletir sobre a prática pedagógica como uma 

ação que deve ser elaborada pelo professor e colocada em ação na sala de aula, 

tendo em vista, levar o aluno a realidade da disciplina, estabelecendo uma ligação 

entre os conceitos e suas aplicações na prática. Levar os alunos ao uso da abstração 

é uma ferramenta interessante para a construção da prática pedagógica que será 

adotada pelo professor, pois com ela é possível fazer com que os alunos construam 

ideias abstratas, por si só, a partir da exposição do conteúdo abordado (manipulação, 

visualização) (JUNIOR, et al, 2015). Para fazer a exposição de conteúdo podemos 

fomentar e salientar o software GeoGebra, pois este permite o estudante manipular 

os conceitos abstratos e visualizar o seu comportamento na interface do GeoGebra, 

através deste interação aluno-software ocorre o processo de ensino aprendizagem.  

Para Silva (2017), este processo ocorre pelo fato que o GeoGebra é um 

software fácil de manusear, e permite assim, que os alunos a prenderam a dominar 

rapidamente, despertando assim o interesse a simpatia em manipulá-lo. O GeoGebra 

promove uma aprendizagem dinâmica dos conceitos matemáticos além de permitir de 

forma eficaz com a interação com os alunos (S-H-M)28. Também se pode dizer que 

este ambiente de Geometria Dinâmica é particularmente apropriado para apoiar um 

ensino renovado dos conceitos matemáticos, pois os alunos se mostraram mais 

interessados nas aulas e aprenderam mais facilmente entendendo os conceitos e as 

propriedades dos conteúdos que estão sendo abordados.  

Para proporcionar este aprender a aprender, emerge então as TICs, como o 

software GeoGebra, já citado e conceituado anteriormente que vem com o objetivo de 

proporcionar aos estudantes uma ferramenta lúdica, manipulável e flexível que 

permite a construção do conhecimento dos conceitos acerca de Função Quadrática, 

através da exploração e investigação.  

Neste ambiente construtor de conhecimento que o software GeoGebra 

proporciona Melo e Silva (2013, p. 14), fomentam em seus estudos que esta interação 

                                            

28 Embasamento teórico desta dissertação – Seres Humanos com Mídias (S-H-M) -  Borba e Villarrel 
(2005).  
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entre o alunos-software:  “proporciona condições que permitem a elaboração de 

situações onde o próprio aluno constrói conhecimentos, configurando bom 

rendimento. Além de preparar melhor, frente ao conteúdo ministrado com o uso do 

software educativo aqui apresentado”. 

Ao utilizar as TICs em sala de aula o docente proporciona o desenvolvimento 

dos alunos no ensino de diferentes conceitos matemáticos dentre eles o ensino de 

Função Quadrática, por meio da produção referente às atividades propostas no 

software, pois foi verificado os avanços de pensamento geométrico dos alunos 

(através da visualização), construindo assim a internalização dos conceitos 

matemáticos, através dos exercícios e comentários feitos por eles no questionário 

aplicado, confirmando assim a fundamentação teórica adotada – Seres-Humanos- 

com-Mídias.  

Corroborando com este viés teórico-metodológico Silva (2017, p.73), salienta 

que ao utilizar “software, foi possível notar uma grande melhoria em geral nos alunos”, 

na compreensão dos conceitos matemáticos, pois tornou estes mais participativos e 

interessados em compreender os conceitos abordados em sala de aula.  

Este mesmo interesse e motivação observado por Silva (2013), foi destacado 

por Hespanhol et al (2016, p. 10) que por meio da utilização do “software foi possível 

perceber que os alunos se motivaram mais, o que facilitou a compreensão dos 

conceitos práticos para o desenvolvimento dos desenhos”. Ainda para HESPANHOL 

et al (2016), os resultados foram relevantes, pois além de mostrar a esses alunos a 

importância da compreensão dos conceitos matemáticos, pode-se notar por meio da 

aplicação da atividade a dificuldade que os docentes possuem de lidar com o novo, 

fugir do ensino tradicional. 

O ambiente que possibilite a construção do conhecimento matemático 

proporcionado pelo software GeoGebra, neste sentido Cataneo (2011, p. 73), concluiu 

que ao final de seu trabalho,  

 

[...] ficou evidente a contribuição do software GeoGebra como uma 
ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da matemática, pois 
através da utilização do mesmo, em cada assunto estudado os alunos 
conseguiram realizar suas próprias interpretações e reflexões se baseando 
na construção e visualização de cada resposta encontrada por eles próprios. 
Além de oferecer possibilidade de análise de cada informação visivelmente 
reforçando a explicação do professor, melhorando e contribuindo para 
compreensão do aluno perante o objeto estudado. 
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Neste mesmo sentido Sousa (2014, p. 74), salienta que ao utilizar o software,  

 

GeoGebra no Ensino de Função Quadrática, verificou-se que a aprendizagem 
foi mais eficaz com aqueles alunos que já dominavam as ferramentas 
tecnológicas, apresentando rendimentos expressivos. Além disso, verificou-
se, também, que os rendimentos expressivos apresentados foram possíveis 
pelo fato dos alunos estarem comprometidos com as atividades 
diferenciadas, uma vez que estas atividades despertaram o interesse de cada 
um deles. 

 

Oliveira e Justo (2015, p. 27), ao utilizar as TICs em sala de aula, o professor 

despertar o interesse, cooperação e interação entre seus alunos proporcionado pelo 

software GeoGebra, pois este torna os estudantes interessados e com 

 

[...] maior empenho, força de vontade, interesse, comprometimento e 
curiosidade por parte dos alunos na realização dos exercícios propostos, pois 
todos participavam fazendo as anotações dos pareceres dos exercícios 
exigidos, bem como as suas conclusões. Notou-se um espírito de 
solidariedade e cooperação entre os alunos na realização das tarefas. Eles 
se preocupavam não apenas com a sua dupla, mas em ajudar os demais 
colegas, auxiliando na compreensão do conteúdo, na apropriação e 
manuseio do software, bem como na interpretação dos conceitos abordados 
que requerem maior atenção. 

 

Por meio da utilização destas atividades inovadoras, possibilita-se proporcionar 

um ambiente atraente, lúdico e dinâmico de aprendizagem entre aluno-professor. 

Neste desafio de ensinar e aprender fica evidente que quando o estudante é o 

construtor de seu próprio conhecimento, este torna-se o centro das aulas de 

Matemática.  

Dentre os estudantes entrevistados 41,3%, apresentam pleno domínio dos 

conteúdos que são explicados pelo professor em sala de aula. Isso ocorre na sua 

maioria, pois os exercícios propostos são cálculos isolados, sem contextualização, 

baseados no siga o modelo, tornando assim os estudantes meros reprodutores de 

cálculos Matemáticos (SANTOS, FRANÇA e SANTOS, 2007). 

Hoje a realidade do ensino de matemática vem sendo bastante questionado, 

pois os estudantes são meros copiadores e reprodutores de cálculos, sem saber sua 

utilidade e finalidade. Nesta perspectiva Barbosa (2012), salienta que um dos maiores 

desafios ao se trabalhar com a disciplina de Matemática é conseguir transmissão de 

conhecimento de forma que o aluno entenda conceitos e não somente regras ou 

métodos algorítmicos a serem repetidos sem significado.  
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Temos que tomar ciência que a Matemática não pode continuar sendo 

ensinada somente no quadro, com regras e “siga o modelo”, através de fórmulas 

desligadas do cotidiano engessada e complexa, o que desmotiva os estudantes a 

compreender os conceitos ensinados pelos professores.  

Neste sentido Santos, França e Santos (2017, p.14), afirmam que: 

 

É importante salientar que matemática não é um processo mecânico de se 
chegar a um resultado, pois temos máquinas que são muito mais eficientes 
em fazer isso. Matemática é um conjunto de dados organizados logicamente, 
e rigorosamente verificados pela eficiência de sua estrutura, com conceitos 
triviais, os algoritmos que confirmam as propriedades dos números até sua 
lógica que permite chegar a um processo “mecânico”. Depois de desenvolver 
sua estrutura conceitual os algoritmos fazem sentido. 

 

 Para mudar está triste realidade do Ensino de Matemática precisa-se aderir 

novos métodos de ensino dos conceitos matemáticos dentre eles o uso das 

Tecnologias, que torna as alunas mais interativas e dinâmica para os estudantes, 

tornando assim os estudantes reflexivos e participativos, isso é de grande valia pois 

as “Universidades estão cada vez mais acrescentando a Matemática em suas grades 

curriculares, pois o modelo exato da Matemática acrescenta no profissional um 

diferencial, não diríamos em termos de cálculos numéricos, mas do raciocínio lógico 

(Santos; França; Santos, 2017, p.15)”. 

Para perceber a visão e a compreensão que os alunos tiveram acerca do 

conceito de Função Quadrática, foi explorado qual a percepção que os mesmos 

tiveram ao estudar através do software GeoGebra e com o auxílio do professor como 

mediador do conhecimento. Podemos observar os dados coletados através da Figura 

8, apresentada na sequência.  

Figura 8: Dificuldade em compreender os conceitos de Função Quadrática 
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 Pode-se observar através da figura anterior que 55% dos estudantes não 

tiveram dificuldade em explorar e compreender o conceito de Função Quadrática 

através do software GeoGebra, pois ele é dinâmico e permite aos estudantes 

manusear e entender como ocorre o comportamento de uma função, conforme altera-

se seus coeficientes.  

Este porcentual de entendimento dos estudantes em relação ao 

comportamento da Função Quadrática em relação aos seus coeficientes é eficácia 

pois o software GeoGebra possibilita que o aluno visualize e compreenda o seu 

significado ao posicionamento da Função Quadrática no Plano Cartesiano.  

O coeficiente “a” da função quadrática é positivo29, a parábola tem concavidade 

voltada para cima e quando o coeficiente “a” é negativo, a parábola tem concavidade 

voltada para baixo30.  

Devido à observação de várias funções, os alunos redescobriram estas 

regularidades, tornando a aprendizagem muito mais significativa, firmando assim a 

Fundamentação Teórica adotado nesta dissertação S-H-M.  

Já em relação ao coeficiente “b” da Função Quadrática indica o deslocamento 

da parábola no plano cartesiano (direita, esquerda, horizontal e vertical). Os alunos 

puderam observar claramente o descolamento das parábolas na tela do software 

                                            

29 Esta situação pode ser observada na Figura-6 no comportamento da Função Quadrática f(x) - verde.  

30 Esta situação pode ser observada na Figura-6 no comportamento da Função Quadrática g(x) - azul. 

1%

44%

55%

Sim Não Parcialmente
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GeoGebra e os resultados foram muito melhores e mais rápidos do quando ensinados 

somente com giz e lousa. Para melhor compreensão das ideias, a ilustração do 

software GeoGebra segue abaixo: 

 

Figura 9: Exploração dos coeficientes de Função Quadrática  

 

 

 

Dentre os diversos exercícios propostos, solicitou-se que os discentes 

digitassem no campo de entra do software GeoGebra, onde é possível observar que 

o gráfico da função do segundo grau varia conforme o valor do coeficiente que 

acompanha o x², podendo assim ser classificada como crescente (a >0) ou 

decrescente (a< 0). 

Ainda através das funções digitadas no campo de entrada do software, é 

possível observar o comportamento de uma função conforme o valor de seu 

discriminante, que consequentemente define o número de pontos que intersecta o 

eixo das abcissas. Podendo classificar o discriminante como:  

 ∆ = 0, intersecta em um único ponto no eixo das abscissas. Admite duas 

raízes reais idênticas.  
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 ∆ > 0, intersecta em dois pontos no eixo das abscissas. Admite duas 

raízes reais distintas.  

 ∆ < 0, não intersecta em nenhum ponto no eixo das abscissas. Não 

admite raízes reais.  

 Na sequência (Figura 10) pode-se observar o comportamento de duas funções 

(f(x) e g(x)) que foram exploradas pelos estudantes a partir do software GeoGebra.  

 

Figura 10: Funções f(x) e g(x)  

 

 

 Ainda acerca das funções f(x) e g(x), pode-se observar que o valor do 

coeficiente c, representa o ponto P(0,y) que intersecta o eixo das ordenadas. Estes 

conceitos foram explorados e identificados pelos estudantes como podemos observar 

através de um registro feito por um Aluno A31, na figura 11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Registro Aluno A. 

                                            

31 Nesta dissertação, não será identificado os alunos participantes da pesquisa, será somente criado 
pseudos nomes fictícios – Aluno A, B ... X.  
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Através da observação, exploração e manuseio das funções por meio do 

GeoGebra, os estudantes identificaram ainda os valores correspondentes ao par 

ordenado do vértice32 V(
−𝑏

2𝑎
;

−∆

4𝑎
). Ainda por meio dos gráficos construídos por meio do 

software, os alunos conseguiram observar e analisar o comportamento da função 

sendo estas classificadas como Máximo ou Mínimo. 

Esta classificação é realizada a partir do valor que corresponde o coeficiente a, 

sendo que quando uma função é crescente (a >0) o seu valor é mínimo, já se a função 

é decrescente (a< 0), a mesma admite valor máximo. Este mesmo raciocínio foi 

desenvolvido pelos estudantes através da observação no software GeoGebra, 

conforme o registro do Aluno B (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Registro Aluno B. 

                                            

32  Este conceito foi observado pelos alunos, pelo fato que o mesmo já havia sido formalizado por parte 
do professor , o que proporcionou aos discentes a relação do gráfico com a fórmula das coordenadas 
do vértice.  
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Este mesmo comportamento, podemos observar por meio da figura abaixo que 

indica a posição destes pontos no software GeoGebra – Valor Máximo/Mínimo e a 

posição das coordenadas do Vértice. 

  

  Figura 13 – Captura do software GeoGebra. 

 

 

Para compreender e manusear o software GeoGebra, é necessário que os 

estudantes tenham um conhecimento prévio acerca das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, pois o discente necessita, digitar e manipular as diferentes Funções do 

2° Grau. Em relação a este tópico, fez-se uma pesquisa com a turma, sobre qual é o 

nível de conhecimento sobre a mesma, onde se obteve o os seguintes resultados:  
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Figura 14 – Conhecimento acerca das Tecnologias 

 

  

Podemos observar através dos dados coletados que 46% dos estudantes 

entrevistados se classificam como regulares nos seus conhecimentos acerca das 

tecnologias (computadores), isso ocorre pela constante evolução e velocidade que 

percorre as informações diariamente na rede de Internet. Estas mudanças ocorrem 

devido às novas Tecnologias da Informação e Comunicação, que aos poucos, vão se 

interligando a atividade educativa, como o software que foi utilizado para desencadear 

e proporcionar a construção do conhecimento de Função Quadrática (OLIVEIRA; 

MOURA; SOUSA, p. 2015). 

 Este fato também ocorre pelo motivo que as crianças, desta geração, são 

usuárias das chamadas novas mídias. Entretanto, compreende-se que os nossos 

alunos estão se constituindo para vivenciar/criar uma nova realidade mais tecnológica. 

Essa sociedade é marcada pelo signo da informação, muitas vezes confundida com 

conhecimento (COSTA, 2013). 

 Com o domínio das Tecnologias da Informação e Comunicação pelos 

alunos, proporcionou um melhor desempenho das aulas. Questionou-se então o 

posicionamento dos estudantes perante o uso das TICs em sala de aula, onde 

obtemos:  

 

46%

13%

39%

2%

Regular Ótimo Bom Ruim
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Aluno A: Acho muito bom, pois isso melhora o entendimento fora e em sala 

de aula.  
Aluno B: Ótimos, pois servem de complemento aos estudos do aluno. 
Aluno C: Legal, mas deve-se tomar cuidado, para serem sites confiáveis. 
Aluno D: Muito bom, melhor para entender o conteúdo 

Muito bom, deve ser usado 
Aluno E: Acho muito bom, pois melhora o entendimento fora e em sala de 

aula 
Aluno F: Ótimo, pois além de ampliar nossos conhecimentos em 

matemática nos  
Aluno G: Eficiente, pois é um meio diferente de aprender, tornando o 

estudo menos “cansativo” 
Aluno H: Ótimo pois ajuda a você realizar as questões e tirar suas duvidas 
Aluno I: Acredito que auxilia muito na hora da resolução e para tirar dúvidas 
também, ajudou a entender melhor o conteúdo 
Aluno J: Algo bom e útil, pois é algo diferente e muito bom para o ensino do 
aluno 

  

 Por meio dos resultados encontrados nas respostas dos discentes podemos 

perceber que ocorreu uma aceitação positiva do software GeoGebra nas aulas de 

Matemática, pois este auxiliou os estudantes na compreensão, visualização e 

construção do conhecimento acerca do conceito de Função Quadrática.  

 Esta aceitação, motivação e compreensão dos conceitos matemáticos 

encontrados nesta pesquisa também foi observada por Júnior (2011, p. 48), onde este 

salienta que o, “[...] GeoGebra estabelece inúmeras vantagens para o 

desenvolvimento do aluno, provocando nele interesse para o seu aprendizado”.  

 Júnior (2011, p. 48), afirma que o software,  

 

GeoGebra proporcionar condições que permitam a elaboração de situações 
que ajudam a construção de conhecimentos obtidos pelo aluno, este deve 
sempre estar preparado frente ao conteúdo trabalho, para depois fazer uso 
do software educativo configurando um bom rendimento. 

 

 Quando o professor usufrui dos softwares como tecnologia em sala de aula 

este torna seu trabalho construtivo para o estudante, pois observa-se que a utilização 

de tecnologias no estudo de Funções Quadráticas pode ser um recurso para auxiliar 

os professores nas suas aulas, tornando-as mais atrativas e significativas aos olhos 

dos alunos que se sentirão mais entusiasmados com o estudo dessa disciplina. Além 

disso, através da resolução dos exercícios, é possível perceber que os softwares 

utilizados não resolvem os problemas sozinhos necessitam da interpretação e 

manipulação do estudante de forma correta (ROCHA; POFFAL; MENEGHETTI, 

2015). 
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 Estes apontamentos feitos pelos estudantes ocorrem, pois através da 

utilização dos recursos tecnológicos no processo de ensino, torna as aulas mais 

lúdicas, descontraídas e facilita a construção dos conceitos Matemáticos, além de 

desmistificar a complexidade da matemática.  

 Ainda além de proporcionar a construção do conhecimento dos conceitos de 

Função Quadrática, através do uso do software GeoGebra, levou os alunos a 

conhecerem esta ferramenta didática, pois 65,2% dos discentes não conheciam a 

ferramenta, já 34,8% ouviram falar, mas nunca haviam utilizado nas aulas de 

Matemática. Estes também destrancaram no questionário que, mesmos sem 

conhecer o software, grande maioria dos estudantes não sentiram dificuldade no 

manuseio (inserir as funções). Isso podemos observar através dos resultados 

encontrados (Figura 15):  

 

Figura 15: Dificuldade no Manuseio do software GeoGebra 

 

 
Na última tarefa apresentada a turma foi desafiada a identificar os conceitos da 

função Quadrática, a partir de uma situação problema cujo a trajetória representa um 

arco parábola. Isso foi possível, pois as atividades anteriores exploraram e levaram 

os discentes a identificar e relacionar as funções com seu comportamento no plano 

cartesiano.  

Não 

74%

Sim 

4%

Parcialmente

22%

Não Sim Parcialmente
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Na Figura 16 abaixo, podemos observar a função que representa o 

deslocamento do grilo no software GeoGebra.  

 

Figura 16 – Tarefa 3 – Deslocamento do Grilo  

 

 

A partir desta figura, então os estudantes puderam analisar, observar e 

relacionar o comportamento que a função apresenta com os questionamentos que o 

problema propõe. É possível identificar na imagem abaixo que os discentes 

conseguiram observar no software e responder corretamente os questionários (Figura 

17).  

 

Figura 17: Tarefa 3 – Registro do (a) Aluno (a) 

 

Por fim vale ressaltar, o quanto o software GeoGebra se mostrou eficaz, uma 

vez que aliou o uso das tecnologias aos conteúdos abordados e possibilitou aos 
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alunos alcançarem os objetivos das atividades, além e confirmar a perspectiva teórica 

utilizada nesta dissertação – Seres – Humanos – com – Mídia (S-H-M). Eles não só 

conseguiram realizar e entender o que foi proposto, como também o fizeram com 

entusiasmo, interesse e demonstrando bastante habilidade em relação ao uso do 

software, do computador e seus recursos (JESUS, 2013). 

 

5.2 PRODUTO EDUCACIONAL: DA TEORIA À PRATICA DE SALA DE AULA  

  

 O programa de Mestrado Profissional (MP) em Educação Básica da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP33, visa formar profissionais 

reflexivos, nesta perspectiva desenvolveu-se a pesquisa pautada na pesquisa-ação 

onde o educador investiga a sua própria ação-pedagógica diária.   

 Este viés buscado durante a realização desta pesquisa e pelo programa de 

mestrado da UNIARP, são pautados e norteados pela Portaria34 regulamentadora do 

MEC (BRASIL, 2017, p.61). Através desta, visa que o MP deve apresentar como 

objetivos,  

 

 I - Capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática 
profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando 
atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do 
mercado de trabalho;  

 II - Transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas 
específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento 
nacional, regional ou local;  

 III - Promover a articulação integrada da formação profissional com 
entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a 
eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas por meio da 
solução de problemas e geração e aplicação de processos de inovação 
apropriados;  

 IV - Contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade 
em empresas, organizações públicas e privadas.  

 

Quando se desenvolve uma dissertação de MP, o pesquisador deve preocupar-

se em desenvolver um Produto Educacional que venha contribuir para sua formação 

pessoal e profissional além de trazer benefícios para a sociedade no ambiente onde 

ocorreu a pesquisa.  

                                            

33 Para maiores informações sobre a Universidade visite: www.uniarp.edu.br. 

34 Portaria n° 389, de 23 de março de 2017. 
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 Para Vailant; Souza (2016), assim o trabalho final de curso do aluno do MP na 

área de ensino deve ser um relato de experiência, vídeo ou blog entre outros sobre 

uma implementação de estratégia pedagógica ou produto de natureza educacional, 

com o objetivo de melhorar o ensino em uma área específica das Ciências ou 

Matemática. O mestrando então precisa desenvolver um processo ou um produto de 

natureza educacional e implementá-lo em condições reais da sala de aula, vindo 

assim ao encontro da metodologia adotada – pesquisa-ação. O produto Educacional, 

pode ser desenvolvido em espaços formais ou não formais de ensino e relatar os 

resultados obtidos durante a pesquisa do MP. 

Ainda para Vailant; Souza (2016) os Produtos Educacionais desenvolvidos nos 

diferentes MPs, visam a Inovação Didática, pois conforme salienta Vital; Guerra 

(2017), estes produtos são exigência exclusiva dos MPs voltados para área do Ensino.  

Como cumprimento desta norma, optou-se então em desenvolver como Produto 

Educacional um vídeo tutorial de manuseio e interpretação de uma Função Quadrática. 

Delimitou-se em utilizar esta ferramenta didática pelo fato que quando utilizada adequada 

o vídeo torna as aulas mais lúdicas e atraentes e aproxima o estudante de seu cotidiano.   

Nesta perspectiva Morán (1995, p.27), corrobora destacando que,  

 

O vídeo ajuda a um professor, atrai os alunos, mas não modifica 
substancialmente a relação pedagógica. Aproxima a sala de aula do 
cotidiano, das linguagens de aprendizagem e comunicação da sociedade 
urbana, e também introduz novas questões no processo educacional. 

  

Para Silva, Oliveira (2010, p.1-2), o uso dos recursos  

 

[...] midiáticos, em especial o vídeo, inegavelmente, possibilita o despertar da 
criatividade à medida que, estimula a construção de aprendizados múltiplos, 
em consonância com a exploração da sensibilidade e das emoções dos 
alunos, além de contextualizar conteúdos variados. A partir desse conjunto 
de possibilidades, o educador pode conduzir o educando a aprendizados 
significativos que fomentem princípios de cidadania e de ética. 

 

 Este processo de ludicidade, atração proporcionada pelo uso dos vídeos ocorre 

em sala de aula pelos que esta ferramenta “está umbilicalmente ligado à televisão e a 

um contexto de lazer, de entretenimento, que passa imperceptivelmente para a sala 

de aula (MORÁN, 1995, p.27 – grifado pelo autor).  
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 Através do produto educacional produzido e disponibilizado online35 os 

profissionais da educação (Professores Matemáticos), poderão utilizar este material 

como suporte tecnológico para inovar e proporcionar um facilitador do processo de 

ensino aprendizagem dos seus alunos.  

 O processo de ensinar Matemática pode ser facilitado através do uso das 

ferramentas tecnológicas. Porém nem sempre os profissionais desta área têm o pleno 

domínio dos softwares ou qualquer outra ferramenta disponível. Pensando nesta 

perspectiva optou-se então na construção do tutorial36 de manuseio e interpretação 

da Função Quadrática que será disponibilizado na internet que permite através do seu 

grande alcance modificar as práticas pedagógicas proporcionando diferentes formar 

de ensinar e de aprender e o professor pode se transformar em mediador37 da 

aprendizagem de seus estudantes ao seguir as interpretações expostas no tutorial 

(MORÁN, 2000). 

 Vale ressaltar que o Produto Educacional foi desenvolvido pelos estudantes no 

ambiente da realização da pesquisa bem como através do auxílio do pesquisador nas 

falas, edição de vídeo.   

 Por fim podemos destacar que através do Produto Educacional elaborado nesta 

presente dissertação pode fomentar e auxiliar nas práticas docentes fornecendo 

subsídios para inovação tecnológica proporcionando assim a construção do 

conhecimento matemático acerca do tema de Função Quadrática. 

  

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                            

35 O tutorial de como foi disponibilizado online está no Anexo C – Roteiro de criação do Canal do 
Youtube.  

36 Considerando como o Produto Educacional desta dissertação.  

37 A atividade mediadora, a qual, fazendo com que os objetos ajam e reajam uns sobre os outros, 
respeitando sua própria natureza e, assim, sem qualquer interferência direta no processo, realiza as 
intenções da razão VYGOTSKY (1991). 
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Ao término deste presente trabalho foi possível concluir que o ensino de 

matemática auxiliado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação, possibilita 

bons resultados na compreensão dos conceitos de Função Quadrática. Os objetivos 

foram mostrar a viabilidade do estudo da Funções Quadrática com o uso do software 

GeoGebra como ferramenta didática para os alunos do 9° Ano do Ensino Fundamental 

Anos Finais.  

Durante a realização das atividades propostas, ficou claro que o interesse dos 

estudantes é bem maior quando estes são chamados a participar na construção de 

seus próprios conhecimentos e isto acontece quando se parte de um assunto 

interessante e instigante que faça parte de seu cotidiano e por meio do mesmo os 

conceitos são construídos. Além disso, foi possível perceber que o conhecimento em 

construção desafia a escola a aliar as suas atividades inovadoras com a educação, 

de forma a utilizá-las dentro de suas condições e limitações, no sentido de melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem de Matemática (SOUSA, 2014).  

Outro ponto que ficou marcante durante a realização das atividades foi a 

participação, interesse e questionamentos realizados pelos alunos, pode-se observar 

o interesse e as relações estabelecidas entre o conceito de Função Quadrática e as 

atividades propostas.  

Para a construção das atividades foi realizado o estudo do software GeoGebra, 

em seguida, foram definidos o embasamento teórico e o cunho metodológico que iria 

nortear esta pesquisa. Também foi construído um tutorial para criação do produto 

educacional que deve ser resultado final desta dissertação como norma 

regulamentadora dos programas de Mestrado Profissional. Através do tutorial, 

objetivos metodológicos e teóricos definidos possibilitou que ocorresse a elaboração 

do questionário e das atividades em grandes dificuldades. Outro aspecto relevante é 

que a utilização do computador como recurso didático é um excelente motivador para 

os estudantes. Se bem utilizado, traz bons resultados no ensino da Matemática. 

Através da utilização das TIC’s, foi possível dialogar com as experiências 

(pesquisa-ação) e avaliar o processo de construção do conhecimento de Função 

Quadrática. Nesse desafio de ensinar e aprender, ficou claro e evidente que não se 

deve esquecer que as atividades precisam ser bem elaboradas e estruturadas para 

que as ferramentas tecnológicas na educação tenham eficácia no processo de ensino-

aprendizagem.  
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Através do uso das Tecnologias em Sala de Aula foi possível observar que o 

rendimento dos estudantes se sobressaiu em relação as metodologias tradicionais no 

ensino de Matemática (quadro/giz). Por meio da utilização do software nas aulas de 

Matemática, tira os alunos da passividade e torna-os ativos na construção do seu 

próprio conhecimento matemático.  
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Anexo A – Questionário 

 

 

QUESTIONÁRIO 

1) Gênero/Idade: Masculino ( ) Feminino ( ) Idade: _____  

 

2) Escolarização: Escola: _____________ Turma: _____ Turno: _______________  

 

3) Você tem dificuldades de compreender os assuntos de Matemática?  

Sim ( ) Parcialmente ( ) Não ( )  

 

4) Você já estudou o conteúdo Função Quadrática. Sentiu dificuldade em 

compreendê-lo ao estudar?  Sim ( ) Parcialmente ( ) Não ( )  

 

5) Como você avalia o seu conhecimento em informática:  

Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( )  

 

6) Você já conhecia o software GeoGebra?  Sim ( ) Não ( )  

 

7) Você sentiu dificuldade em utilizar o GeoGebra, bem como compreender a escrita 

da função no programa?  

Sim ( ) Parcialmente ( ) Não ( )  

 

8) No que diz respeito ao conteúdo Função Quadrática, após o uso do GeoGebra, 

avalie a sua dificuldade em relação a esse conteúdo: 

Entendi ( ) Entendi parcialmente ( ) Continuo sem entender ( )  

 

9) Qual foi a sua impressão ao utilizar esse software (GeoGebra) em sala de aula?  

 

10) Qual a sua opinião sobre o uso de softwares matemáticos como ferramenta de 

ensino da Matemática? 

Pode ser acessado online através do site: https://goo.gl/forms/S1YdWzbgtPq4P6a12 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica 
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Anexo B – Instrumento de Avaliação (Atividades) 

 

 

ATIVIDADE - 1 

Utilizando o GeoGebra, visualize o gráfico das seguintes funções seguintes e 

responda as perguntas que seguem: 

1) f(x) = x² - 4x + 4 

a) O gráfico da função intercepta o 

eixo das abscissas? Em quantos 

lugares?  

 

b) O gráfico intercepta o eixo de das 

ordenadas? Em qual valor de y?  

2) f(x) = -x² + 2x – 2  

a) O gráfico da função intercepta o eixo 

das abscissas? Em quantos lugares?  

 

b) O gráfico intercepta o eixo de das 

ordenadas? Em qual valor de y?  

 

3) f(x) = x² - 6x + 5  

a) O gráfico da função intercepta o 

eixo das abscissas? Em quantos 

lugares?  

 

b) O gráfico intercepta o eixo de das 

ordenadas? Em qual valor de y?  

 

 

4) f(x) = - 2x² + x – 1  

a) O gráfico da função intercepta o eixo 

das abscissas? Em quantos lugares?  

 

b) O gráfico intercepta o eixo de das 

ordenadas? Em qual valor de y?  

 

 

ATIVIDADE – 2 

 

O vértice da parábola tem coordenada V(xV, yV ), tendo o yV como valor mínimo ou 

máximo, a depender da concavidade da parábola. Usando o GeoGebra obtenha o 

gráfico de cada função, marque e determine as coordenadas do seu vértice e 

identifique-o como mínimo ou máximo: 

 

1) f(x) = 2x² - 7x + 3  2) f(x) = - 9x² + 6x – 1  

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica 
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XV =                                               

 

  YV =  

 

Coordenada do Vértice:  

 

 

Assume valor máximo ou mínimo?  

3) f(x) = 5x² - 10x  

 

XV =  

 

YV =  

 

Coordenada do Vértice:  

 

 

Assume valor máximo ou mínimo? 

 

 

 

XV =  

 

YV =  

 

Coordenada do Vértice:  

 

 

Assume valor máximo ou mínimo? 

4) f(x) = - x² + 4  

 

XV =  

 

YV =  

 

Coordenada do Vértice:  

 

 

Assume valor máximo ou mínimo? 

 

 

ATIVIDADE – 3 

 

(Vunesp – SP) Supondo que um grilo, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço 

descrita em função do tempo (em segundos) pela expressão h(t) = 3t – 3t², onde h é 

a altura atingida em metros.  

a) Esboce por esquema a trajetória realizada pelo grilo.  

 

b) Em que instante t o grilo retorna ao solo?  

 

c) Qual a altura máxima em metros atingida pelo grilo?  
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Anexo C – Roteiro de criação do Canal do Youtube 

 

 

 

ROTEIRO DE CRIAÇÃO DO CANAL NO YOUTUBE  

 

Objetivo: criar um canal no Youtube para divulgação do produto educacional, 

desenvolvido pelos estudantes do 9° Ano do ensino fundamental, através de tutorial 

de manuseio do software GeoGebra.  

 

Estratégia Didática:  

 Primeiramente será criado uma conta no Google, via o e-mail Gmail38, 

acessando a página abaixo e completando os espaços indicados:  

                                            

38 O Gmail é um serviço gratuito de webmail criado pela Google em 2004. Por padrão, o Gmail está 
configurado para usar o HTTPS, um protocolo seguro que fornece comunicações autenticadas e 
criptografadas. Mais informações sobre este serviço podem ser obtidas pelo site: 
https://gmail.com/mail/help/intl/pt_pt/about.html. 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica 
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 Posteriormente a criação desta conta do Gmail, os estudantes devem acessar 

a plataforma do Youtube, acessando o link: 

https://www.youtube.com/?hl=pt&gl=BR. 

 Ao acessar a plataforma os discentes devem acessar na parte superior da 

página “Fazer Login” (conforme mostra a imagem abaixo) e digitar o e-mail 

criado e sua senha do Gmail. 

 

 Posteriormente ao entrar na página os estudantes devem entrar na sua conta 

do Youtube e personalizar seu canal.  

 Após isso os mesmos devem acessar a página 

https://www.youtube.com/upload, e carregar o vídeo produzido como Produto 

Educacional.  
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O material produzido (conta de e-mail e Youtube), estão descritos na sequência: 

 

Conta de e-mail criada: uniarp.mestrado@gmail.com  

Canal no Youtube Criado: 

https://www.youtube.com/channel/UC5yalrq8QSGAU6tGaJ8pu7g?view_as=subscrib

er 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C – Termo de consentimento da instituição participante da pesquisa 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES 

ENVOLVIDAS 

            Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, os representantes legais das 

instituições envolvidas no projeto de pesquisa intitulado " 

___________________________________________________ " declaram estarem 

cientes e de acordo com seu desenvolvimento nos termos propostos, lembrando aos 

pesquisadores que no desenvolvimento do referido projeto de pesquisa, serão 

cumpridos os termos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos 

pesquisadores ao local da pesquisa e a manipulação dos dados de 

............................................., será autorizado somente após a emissão do 

PARECER DE APROVAÇÃO do Comitê de Ética em pesquisa em Seres Humanos 

da UNIARP.  Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades como 
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instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no 

resguardo da segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa nela recrutados, 

dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

Local/Setor onde a pesquisa será realizada: ................................................... 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 

 Caçador (SC), .........de........de 20.... 

                  _________________________________________ 

Ass: Pesquisador responsável (Orientador) 
 

____________________________________________ 
Ass: do responsável pela Instituição (de origem) 

 
__________________________________________________ 

Ass: Responsável de outra instituição 
Nome: 
Cargo: 
Instituição: 
Número de Telefone: 


