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RESUMO 

 

Este estudo têm por objetivo elaborar e analisar uma sequência didática com o conteúdo de 

Funções Lineares, para uma turma de 1ª série do Ensino Médio, de uma escola em Guarabira, 

cujos caminhos metodológicos envolvam o uso da tecnologia. Para isso, nos lançamos a um 

estudo qualitativo, quanto a sua abordagem, do tipo descritivo, quanto a seus objetivos e 

exploratório quanto a seus métodos. Para atingirmos o objetivo do presente papel, 

apresentamos algumas reflexões acerca da elaboração e execução de uma experiência da 

Oficina de Monitoria do componente curricular de Matemática para o Ensino Básico II, bem 

como a intervenção de Estágio Supervisionado, ambas ofertadas e promovidas pela 

Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, Litoral Norte, Rio Tinto. Além disso, 

identificamos os discursos teóricos que apontam para o uso da tecnologia no ensino de 

Matemática. Por conseguinte, elaboramos uma sequência didática com o conteúdo de Função 

Linear e o uso do software Geogebra. Analisamos a sequência didática proposta com 

sugestões e desafios. Nosso estudo revisou 24 autores, entre eles: D’ambrosio (1999); 

Gitirana (2003); Moran (2007) bem como documentos oficiais PCN de diversos anos que 

fundamentaram nossas diretrizes (BRASIL, 1998; 2001; 2006), e subdividiu-se em quatro 

capítulos. As contribuições desse estudo reinam na esfera da retratação, de modo parcial, 

sobre a realidade de como está o ensino, o nível de instrução dos alunos que avançam nos 

anos escolares até chegar ao Ensino Superior e como esta à motivação, capturada de modo 

informal, pelo pesquisador deste estudo, na observância das aulas escolares. Quanto às 

possibilidades de pesquisas futuras, que tenha como foco, a partir dessa analise parcial 

apontada, a necessidade de se sugerir etapas que possam mudar o quadro observado, tal qual 

nosso estudo se propõe. 

 

 

Palavra Chaves: Geogebra, Função Linear, Tecnologia. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to elaborate and analyze a didactic sequence with the content of Linear 

Functions for a high school class of a school in Guarabira, whose methodological paths 

involve the use of technology. To do this, we set out to a qualitative study, as to its approach, 

of the descriptive type, as to its objectives and exploratory as to its methods. In order to reach 

the objective of the present paper, we present some reflections about the elaboration and 

execution of an experience of the Monitoring Workshop of the curriculum component of 

Mathematics for Basic Education II, as well as the intervention of Supervised Internship, both 

offered and promoted by the Federal University of Paraíba, Campus IV, North Coast, Rio 

Tinto. In addition, we identify the theoretical discourses that point to the use of technology in 

teaching mathematics. Therefore, we elaborated a didactic sequence with the content of 

Polynomial Function and the use of Geogebra software. We analyze the proposed didactic 

sequence with suggestions and challenges. Our study reviewed 24 authors, among them: 

D'ambrosio (1999); Gitirana (2003); Moran (2007) as well as official NCP documents of 

several years that based our guidelines (BRAZIL, 1998, 2001, 2006), and were subdivided 

into four chapters. The contributions of this study reign in the realm of partially retracting the 

reality of how the education is, the level of education of the students that progress in the 

school years until reaching Higher Education and how this to the motivation, captured 

informally, by the researcher of this study, in the observance of the school classes. Regarding 

the possibilities of future research, which focuses, based on this partial analysis, the need to 

suggest steps that may change the observed picture, as our study proposes. 

 

 

Key Words: Geogebra, Polynomial Function, Technology. 
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MEMORIAL 

 

 

O memorial se faz pertinente porque, tem por objetivo, auxiliar o leitor da pesquisa 

quanto às influências que o autor construiu em vida e como essas influências pesaram sobre a 

escolha do tema, a forma de interpretar qualitativamente os dados das pesquisas, sobre a 

temática e como esses traços puderam convergir para as conclusões do trabalho. 

 

Considerações acerca de Oliveira, E. R 

 

 

Não sei o local exato onde nasci, mas minha história começou assim: Sou filho de 

criação. Aliás, todos os filhos (meus três irmãos de criação) são também filhos de criação da 

minha mãe adotiva.  

Minha mãe e minha avó de criação, procuravam uma quarta criança do gênero 

feminino para auxiliar nas tarefas da casa, quando essa criança atingisse uma certa idade, uma 

vez que os filhos eram apenas homens. Minha tutela até meus responsáveis adotivos chegou 

por meio de uma mulher, quando estávamos na cidade de Cuitegi
1
 – Paraíba (PB). Até hoje 

não se sabe quem foi essa mulher que estava comigo. Essa mulher entregou a uma comadre da 

minha avó, que gostou muito de mim, e acabou trazendo para minha mãe adotiva, o quarto 

filho homem da casa, abandonando assim, o desejo de uma filha. O meu pai de criação não 

aceitou, pois, o acordo foi que arrumassem uma criança fêmea. Mesmo assim, com muitas 

confusões em casa, eu fui adotado.  

Até este momento eu não era registrado devido minha mãe e minha avó morarem em 

Guarabira
2
 - PB e desconhecerem os processos legais de registro. Quando foram instruídas, 

me registraram como se eu tivesse nascido na cidade de Guarabira, em 1987. Desta forma 

acabei sendo filho de Judite Ramalho de Oliveira (mãe), a quem eu amo até hoje e Severino 

Luciano de Oliveira (pai). Tenho por avó Elvira Rosa da Silva, que hoje não é mais viva, 

amei-a em cada momento de sua existência.  

Quando atingi uma certa idade, meu pai queria que eu trabalhasse para ajudar em 

casa, mas eu não aceitava esse posicionamento, pois eu queria estudar primeiro para conseguir 

o melhor emprego. Essa minha decisão só fez piorar nosso relacionamento de pai e filho, meu 

                                                 
1
 Município do Estado da Paraíba (Brasil), localizado na região metropolitana de Guarabira com distanciamento 

de aproximadamente 90 quilômetros (km) da capital João Pessoa. Área de 39,301 Km².  
2
 Município do Estado da Paraíba (Brasil), localizado na região metropolitana de Guarabira com distanciamento 

de aproximadamente 98 Km da capital João Pessoa, estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística ) de 58881 habitantes em 2016, distribuído em 165,744 Km² de área.  
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pai já não gostava de mim e eu dizendo que queria estudar primeiro, porque seria através do 

estudo que eu iria conseguir um bom emprego, agravou nosso convívio. Meu pai, por eu não 

querer trabalhar, passou a me ver como se eu fosse um vagabundo.  

Com todas as dificuldades enfrentadas dentro do ambiente familiar eu sempre 

consegui me esforçar e ter boas notas nas escolas. Terminei com muita dificuldade familiar, 

especificamente do meu pai, o Ensino Médio no ano de 2006. Do Ensino Fundamental ao 

Médio foram apenas duas escolas que estudei, do quinto ao nono ano do Fundamental foi na 

Escola Municipal Centro Educacional Edivardo Toscano e do primeiro ao terceiro ano do 

Ensino Médio foi na Escola Estadual de Ensino fundamental e Médio professor José Soares 

de Carvalho.  

Os componentes curriculares que eu mais gostava eram Matemática, Física e 

Química e os professores que me marcaram foram desses componente curriculares, pois eram 

professores que eram comprometidos com o aprendizado dos alunos e sempre ficavam no 

nosso pé para aprendermos. A influência que essas duas Escolas deixaram, para mim, foi que 

temos que buscar nossos objetivos e nunca desistir dos nossos sonhos. 

Após o ano de 2006 estudei para concursos. Depois tentei o vestibular para 

Matemática na UEPB, em Campina Grande 
3
- PB, acabei sendo aprovado e classificado, fiz a 

matricula, mas não fui cursar por questões financeiras. No mesmo período tinha passado no 

concurso da prefeitura de Borborema
4
 - PB para o cargo de auxiliar de serviços gerais e 

quando tomei posse no serviço público fui designado para trabalhar como gari. Fiquei muito 

decepcionado, pensei que ficaria em uma Escola Pública ou uma secretaria, acabei desistindo 

e estudando para outros concursos. Depois, em 2009, passei para Matemática na UFPB virtual 

com o pólo em Alagoa Grande 
5
- PB, pensei que daria certo, mas me enganei mais uma vez. 

Percebi que eu não tinha prática em informática. Por ausência dessas habilidades, acabei 

desistindo mais uma vez.  

Continuei estudando e, desta vez, as portas foram se abrindo. No ano de 2010 prestei 

o concurso para a Guarda Civil Municipal. Fui aprovado, classificado e tomei posse no 

concurso antes mesmo de entrar na universidade no ano de 2012. Prestei o vestibular no ano 

                                                 
3
 Município do Estado da Paraíba (Brasil), localizado na região metropolitana de Campina Grande com 

distanciamento de aproximadamente 112 km da capital João Pessoa, com estimativa do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) de 410332 habitantes em 2017, distribuídos em 593,026 Km² de área  
4
 Município do Estado da Paraíba (Brasil), localizado na região metropolitana de Guarabira com distanciamento 

de aproximadamente 1320 km da capital João Pessoa.  
5
 Município do Estado da Paraíba (Brasil), localizado na região intermediária de Campina Grande com 

distanciamento de aproximadamente 103 km da capital João Pessoa.  
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de 2012, que na época era Processo Seletivo Seriado - PSS e acabei passando para o Curso em 

Licenciatura em Matemática no campus IV. Ingressei no ano de 2013.  

Durante o curso de matemática gostei mais dos componentes curriculares de exatas, 

foi onde sempre tive os melhores desempenhos. Um componente curricular que me 

identifiquei foi a “Matemática para o Ensino Básico II”. Foi esse componente curricular que 

passei cinco períodos como monitor, auxiliando aos alunos, me aperfeiçoando cada vez mais 

nos conteúdos.  

Os estágios supervisionados também foram muito bons, aproveitei cada momento em 

sala de aula como se fosse o último. Os estágios me deram a oportunidade de trabalhar com as 

indiferenças dos alunos e sempre procurar a melhor forma de resolver certas situações que 

cada aluno passava. Percebo que antes deu entrar na universidade eu era uma pessoa 

totalmente diferente de quem sou hoje. Hoje tenho mais maturidade e sou mais preparado para 

lidar com várias situações e problemas de alunos que são apresentados em sala de aula. 

Dentro da universidade participei também da Promeb
6
, realizada na UFPB, Campus I, em 

João Pessoa - Paraíba.  

Na experiência supracitada, em seu início, ao chegar ao colégio fui muito bem 

recebido pelo diretor da instituição. Acompanhei as aulas e auxiliei nas atividades 

pedagógicas, feitas semanalmente.  

Mesmo crescendo com a chegada de aparatos tecnológicos, e a inclusão destes na 

educação, em nenhum momento da minha vida escolar tive a oportunidade de presenciar 

professores dando aula diferenciada com o uso de tecnologias. O ensino de matemática era 

apenas centrado na transmissão dos professores. Foi em um componente curricular de 

informática aplicada a matemática, que faz parte do segundo período do curso de matemática 

da UFPB, campus IV, que tive meu primeiro contato com Tecnologia, Educação e Geogebra. 

Aprendemos no componente curricular, as funções do Geogebra e a construção de gráficos. 

Foi bom base nas experiências suprapostas que me interessei em desenvolver uma 

pesquisa que tivesse como foco no uso da Tecnologia a favor da Educação, em especial, para 

o Ensino de Matemática.  

 

 

 

                                                 
6
 Promeb é um programa de melhoria da educação básica e teve como coordenadores, os professores José Gomes 

de Assis e o professor João Batista Alves Parente. Tive a minha participação na Escola Estadual João Roberto 

Borges de Souza em João Pessoa-PB, localizado no bairro de Mangabeira II e auxiliei na educação dos jovens 

daquela escola. A proposta do Promeb modifica radicalmente o perfil do aluno quando, realmente, o estagiário se 

compromete em fazer a diferença no exercício de seu papel de estagiário. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Nesse capítulo, temos o objetivo de apresentar a estrutura da pesquisa, em seus 

aspectos de Objetivos, Justificativa e os Pressupostos Teórico-Metodológicos. 

 

1.1 - Justificativa: 

 

Como expresso no Memorial, nosso contato com Tecnologia a favor do Ensino da 

Matemática, se deu no Ensino Superior. Tal evento nos ofertou reflexões sobre a participação 

dos alunos na aula, e consequentemente, interesse discente na construção da aula. Mesmo 

sendo de senso comum, é pacífica a aceitação do quanto é comum, no cotidiano escolar, a 

reclamação de muitos professores a respeito do desinteresse de alunos em relação à 

Matemática e as dificuldades que estes enfrentam na aprendizagem desse componente 

curricular. Como aluno, durante o período do Ensino Médio, foi possível perceber essa 

preocupação entre colegas na escola e, enquanto acadêmico, também foi percebida essa 

preocupação entre educadores que ministram aulas de Matemática, sobretudo nos 

depoimentos acolhidos, de modo informal, nas experiências de Estágio Supervisionado 

ofertados pela Universidade Federal da Paraíba. 

Uma possível resposta a essa questão do desinteresse, talvez esteja associado as 

práticas tradicionais
7
 de ensino da Matemática, que ainda vigoram em sala de aula, apesar de 

existirem documentos oficiais que incentivam a prática de metodologias alternativas a este 

modelo, com fins de maior envolvimento dos discentes na sala de aula. Ressalva Gitirana 

(2003), que a Matemática, enquanto componente curricular, continuou a ser trabalhada de 

forma elementar até o século XIX, mesmo quando a humanidade presenciou grandes feitos da 

ciência. Após a formulação da lei fundamental da mecânica (Leis de Newton
8
), a criação da 

máquina a vapor, a descoberta da eletricidade e variados outros inventos, nada mais natural 

que incluir no currículo escolar ciências relacionadas às áreas que causaram estes avanços. 

Entre eles, destaque para a Matemática. Ciência com grandes contributos para os avanços 

tecnológicos. 

 

                                                 
7
 Modelo tradicional de ensino é, a nosso ver, o ensino que dificulta a participação do discente na construção da 

aula, e essa, por sua vez, é baseada na explicação do professor, apresentação de exemplos e aplicação de 

exercícios de fixação.  
8
 É uma expressão designada às três leis que possibilitam e constituem a base primária para compreensão dos 

comportamentos estático e dinâmico dos corpos materiais.  
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Nessa perspectiva traçada pela autora supracitada, justifica-se trabalhos que visem 

incentivar a participação dos alunos, nesse mundo tecnológico, para auxiliar na compreensão 

dos conteúdos abordados no Ensino Médio. Interpretamos que o Ensino Médio é uma etapa 

educacional que compreende uma fase importante para o desenvolvimento humano. Nesse 

ensejo, questionamo-nos: Seria possível compreender o ensino de funções lineares associadas 

a algum software que aproxime o aluno, do conteúdo?  

Para isso, presumimos que uma possível saída, seria ações de um educador voltadas 

para aplicação de novas metodologias de ensino. Sendo assim, ainda com o intuito de 

responder à questão advinda, com foco no conteúdo para o Ensino Médio, os PCN (BRASIL, 

2006, p. 54) ressaltam: “[...] Cabe lembrar aqui o papel fundamental da Matemática na 

construção do conhecimento físico e as práticas comuns da escola em relação às dificuldades 

dos alunos”. Ainda como premissa da temática em questão destaca-se o ensino de Álgebra e, 

por conseguinte, das funções lineares, é de fundamental importância na composição 

acadêmica do educando, pois segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 115): 

 

O estudo da Álgebra constitui um espaço bastante significativo para que o 

aluno desenvolva e exercite sua capacidade de abstração e generalização, 

além de lhe possibilitar a aquisição de uma poderosa ferramenta para 

resolver problemas.  

 

Neste mesmo sentido surgem as explicações da importância que cada conteúdo 

matemático exerce perante os ensinamentos descritos no Ensino Médio, ou seja, segundo 

Búrigo et al. (2012, p. 16):  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio [...] enfatizam a 

necessidade da compreensão da Matemática e de seus temas, para a 

formação de um cidadão capaz de tomar decisões em sua vida profissional e 

pessoal, especialmente nas relações de consumo. Nesta ótica, a Matemática 

no Ensino Médio deve ir além de seu valor formativo – que inclui o 

desenvolvimento do pensamento e do raciocínio dedutivo – para mostrar-se, 

também, com valor instrumental – uma ferramenta que serve para a vida 

cotidiana.  

 

Embora já descrito de modo econômico, no memorial do estudo, vale destacar que a 

motivação para a construção desta justificativa de pesquisa parte do nosso interesse que, 
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enquanto monitor 
9
, estagiário 

10
 e docente, percebemos positivas avaliações

11
 em abordar 

metodologias com uso de tecnologias, norteando contextos específicos do conteúdo 

ministrado.  

Como será descrito com mais detalhes no capítulo 2, foi na intervenção de Estágio 

Supervisionado, que tivemos nossa primeira oportunidade de vivenciar alternativas 

metodológicas com maior participação discente, envolvendo o conteúdo de polinômios. Dessa 

forma, pudemos constatar e registrar academicamente, que experiências significativas, 

provindas da metodologia com recurso participativo, podem render bons frutos, justificando 

assim, as bases de nossa intenção de pesquisa. 

Na experiência de Monitoria, fora estudado o conteúdo de Função Linear, com uso 

do Geogebra
12

 e resolução de problemas. Sobre as avaliações terem se dado positivas nas 

oficinas de Matemática para o Ensino Básico II, partimos da premissa de que, um dos 

motivos, talvez tenha sido o uso de uma metodologia com base na sondagem e valorização do 

conhecimento prévio do aluno, sobre polinômios e funções lineares.  

Dessa forma, justifica-se uma pesquisa que presuma que a gênese de uma avaliação 

positiva no eixo educativo poderá ter um promissor sucesso quando essa sintonizar o que se 

objetiva impetrar no discente, seguido da valorização de seus conhecimentos prévios, 

associado à atribuição de significado, por uso de conteúdo através de recursos tecnológicos. 

Especulamos que uma possível resposta a, como sondar os conhecimentos prévios do aluno, 

sem sistematizar avaliações formais, seriam conversas e entrevistas pessoais, investigando de 

maneira empírica e expressiva, além do domínio do conteúdo prévio, também como os alunos 

se interessariam por aulas de matemática, o que eles se identificam nas aulas, para ser mais 

explorado, e o que eles rejeitam, para ser repensado.  

Nossa experiência já citada, associando Matemática com uso do software matemático 

Geogebra, ofertou crescentes reflexões e adesões de ideias de trabalho nos mais diversos 

níveis de ensino e aprendizagem e assim, refletindo:  

                                                 
9 Componente curricular de Matemática para o Ensino Básico II, nos períodos letivos 2013.2 , 2014.1 , 2016.1 , 

2016.2 e 2017.1 no curso de Licenciatura Matemática, pela Universidade Federal da Paraíba (Campus IV, Rio 

Tinto). 

10 De 01 de setembro a 31 de dezembro de 2015 e 01 de maio a 30 de setembro de 2016 na escola do Ensino 

Médio da Paraíba, de segunda a sexta, no projeto intitulado “Programa de Melhoria da Educação Básica” - 

PROMEB, com carga horária semanal de 20 horas, totalizando 560 horas.  

11 Avaliações sistematizadas academicamente por oficinas de monitoria e comentários informais dos 

participantes das oficinas, bem como de alunos da vivência escolar que o autor possui no exercício do 

magistério.  
12

 Software educativo, disponível em uma versão online e gratuitamente no domínio https://www.geogebra.org 

(acesso: 13/04/2018). 

https://www.geogebra.org/
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As experiências de monitoria com oficinas promoveriam resultados também 

satisfatórios no universo escolar?  

Especulamos que poderíamos ter afirmativa da pergunta feita, e dessa forma, 

justifica-se tal pesquisa, sobretudo quando essa tem como meta auxiliar o processo de 

aprendizagem dos alunos de uma Escola de Ensino Médio, em especial, com uma turma do 1º 

série.  

Além da contribuição supracitada, os benefícios dessa pesquisa podem ofertar a 

comunicação, para a sociedade acadêmica, de como esta à realidade local parcial de uma 

escola situada no município de Guarabira – PB, para que futuramente, a comunidade 

científica possa projetar pesquisas para trabalhar com essa realidade. Outra provável 

contribuição é o fortalecimento teórico da importância do uso de metodologias que se utilizem 

do uso da tecnologia, no Ensino Médio.  

 

1.2 - Objetivos 

  

Geral: Elaborar e analisar uma sequência didática com o conteúdo de Funções 

Lineares, para uma turma de 1ª série do Ensino Médio, de uma escola em Guarabira, cujos 

caminhos metodológicos envolvam o uso da tecnologia. 

 

Específicos:  

 

- Apresentar as reflexões acerca da elaboração e execução das experiências da 

Oficina de Monitoria do componente curricular de Matemática para o Ensino Básico II 

e Estágio Supervisionado III;  

- Identificar os discursos teóricos que apontam para o uso da tecnologia no ensino de 

Matemática; 

- Elaborar uma sequência didática com o conteúdo de Função Linear;  

- Analisar a sequência didática; 

- Propor encaminhamentos para pesquisas futuras. 

 

1.3 - Pressupostos Teórico-Metodológicos. 

 

A proposta de trabalhar com uso de tecnologias para contextualizar o conteúdo de 

funções lineares surgiu da reflexão sobre a experiência de Estágio Supervisionado. Em nossa 

proposta, para a intervenção de Estágio Supervisionado, pudemos constatar que quanto mais 



18 

 

participação discente, mais o aluno parecia demonstrar empenho em construir significado 

sobre o tema. Passamos a acreditar que, como elemento dinamizador na aula, atividades que 

incitem a participação, devem ser utilizadas em prol da produção dos envolvidos no processo 

de aprendizagem. 

Dessa forma, nos questionamos: Poderia o Geogebra
13

 auxiliar na compreensão do 

conteúdo de Funções Lineares?  

Com fins de responder à questão e pautado nas reflexões iniciais e em consequência 

da forma como abordamos o conteúdo trabalhado na intervenção de Estágio Supervisionado 

III, pudemos propor um planejamento didático para a sala de aula. Dessa forma nos 

instigamos a pensar abordagens, envolvendo a contextualização através do uso de tecnologias, 

para exercitar e conceituar elementos das funções Lineares. A fim de chegarmos ao produto 

final, de um planejamento didático, e tendo em vistas que o objetivo de um Trabalho de 

Conclusão de Curso é retratar "[...] um exigente processo de pesquisa e de reflexão, 

sustentado em referenciais teóricos e praticado de acordo com os procedimentos 

metodológicos e técnicos apropriados" (SEVERINO, 2002, p.73), efetivamos uma pesquisa 

descritiva de caráter qualitativo.  

Essa classificação foi apropriada, uma que vez, “[...] a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão 

de um grupo social, de uma organização, etc” (GOLDENBERG, 1997, p. 34). Ou seja, uma 

pesquisa qualitativa, considera que existe uma relação dinâmica entre o mundo real, a teoria e 

a proposta didática com fins de formar o sujeito. A pesquisa qualitativa tem enfoque nos 

aspectos com relação à interpretação do objeto de estudo. Na pesquisa qualitativa, o 

pesquisador e cientista são, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto de suas pesquisas.  

Por sua vez, também se caracteriza como pesquisa descritiva, pois visa descrever, a 

partir da teoria, uma proposta didática que incite pesquisas futuras. Segundo Gil (2010), a 

pesquisa descritiva tem o objetivo de analisar fatos, teorias e fenômenos fazendo uma 

investigação inicial se a realidade, teoria pesquisada está apta a promover novos fenômenos 

que possam ser descritos, classificados e interpretados. 

Quanto à análise dos dados, a pesquisa descritiva, com caráter teórico, para Gil 

(2010), visa observar o meio e depois interferir nele, propondo mudanças a partir de uma 

realidade que está posta. Para esse tipo de pesquisa, se requer compromisso do pesquisador a 

fim de buscar soluções para os problemas da pesquisa. 

                                                 
13

 O software é livre e podemos baixá-lo a partir de várias plataformas. Este aplicativo foi criado no final do ano 

de 2001 por Markus Hohenwarter, de acordo com Bolgheroni e Silveira (2008). 
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Outros elementos da metodologia utilizada na construção deste trabalho, do ponto de 

vista analítico, também podem ser classificados como um estudo exploratório. Classificamos 

esse estudo como tal, tendo em vista o que vivenciamos diariamente o cotidiano da escola, no 

período de estágio, durante o ano letivo de 2017, bem como, um evento interno na 

universidade, em oficinas do componente curricular de Matemática para o Ensino Básico II. 

Para efetivar essa pesquisa, elaboramos três fases: A primeira, constatação da 

realidade escolar, a partir da experiência ofertada pelo componente curricular de Estágio 

Supervisionado; A segunda fase consistiu na apresentação de um capítulo teórico sobre uso de 

tecnologias; A terceira e última fase foi a proposta de um planejamento didático que 

envolvesse contextualização e elementos da álgebra, em especial, funções lineares, seguido de 

encaminhamento para pesquisas futuras. 

Foi imperioso adentrarmos também por uma revisão bibliográfica, que foi escolhida 

mediante a luz dos conceitos dos principais autores que versam sobre o tema abrindo espaço 

para uma discussão possível no que diz respeito a identificar quais os principais conceitos e as 

ideias até agora apresentada em relação às contribuições do tempo. Que em nosso contexto, 

estariam em três palavras chaves, são elas: Tecnologia, Álgebra, Contextualização. Efetuamos 

uma revisão bibliográfica, que debruçou-se sobre 19 autores, em 24 obras, datados entre 1975 

e 2016. Segundo as autoras Marconi e Lakatos (1992), caracteriza-se como pesquisa 

bibliográfica: 

A pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já 

publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa 

escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato 

direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando 

o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas 

informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a 

pesquisa científica (p. 75). 

 

Cremos que se trata de uma valiosa contribuição, na área escolar, sugerir a inserção 

de elementos tecnológicos para o ensino de funções lineares como possível saída para o 

desinteresse, em algumas situações, dos discentes, nas aulas de matemática.  
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1.4 – Estrutura do Trabalho. 

 

Apresentamos essa pesquisa estruturada em quatro capítulos: 

Inicialmente tecemos considerações sobre a vida do pesquisador do trabalho e em 

seguida escrevemos o primeiro capítulo: a Introdução. Neste capítulo expomos algumas 

considerações sobre nosso trabalho no que tange fundamentos teórico-metodológicos, 

objetivos e justificativa da pesquisa. 

O segundo: “Primeiro contato oficial na esfera escolar: Prelúdio da Função Linear” 

trata de nossa experiência de intervenção ofertada pelo componente curricular de Estágio 

Supervisionado III. Detalhamos as atividades dessa intervenção e enfatizamos sua 

importância para nos lançarmos à pesquisa de nosso trabalho sobre uso de tecnologias, em 

especial, o Geogebra. Graças a essa experiência relatada, nos debruçamos à reflexões que 

pudemos converter em um Planejamento Didático, com o recurso de aulas envolvendo 

participação discente, para o ensino desse conteúdo.  

O terceiro: “Tecnologia, Geogebra e Funções Lineares: Proposta Didática” tem por 

objetivo ofertar ao professor uma oportunidade de refletir sobre o ensino conteudista 

associado ao uso da contextualização. Nesse capítulo, realizamos uma revisão literária sobre 

as palavras chaves: “Função linear” e “uso da tecnologia”, evoluindo para nossa proposição 

de planejamento didático.  

O quarto: Considerações finais, apresentamos as contribuições de nosso trabalho e a 

síntese de nossas reflexões sobre a relevância da temática, bem como os encaminhamentos 

para pesquisas futuras. 
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2 - PRIMEIRO CONTATO OFICIAL NA ESFERA ESCOLAR: PRELÚDIO DA 

FUNÇÃO LINEAR 

 

O objetivo desse capítulo é apresentar a experiência oportunizada pelo componente 

curricular de Estágio Supervisionado III. Como descrito no memorial, o referido componente 

curricular ofertado pela Universidade Federal da Paraíba foi de grande importância para 

realização de nossa pesquisa, devido a experiência ter sido com o conteúdo de Polinômios. 

Nesse capítulo, iremos expor, de forma resumida, nossa intervenção com uma turma do 

Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antenor Navarro, 

desenvolvida no período de 16/10/2017 à 13/11/2017.  

A escola referida escola e está localizada na Rua João Lordão, 125, no Bairro do 

Nordeste II na cidade de Guarabira, no Estado da Paraíba. Essa escola tem o ensino 

fundamental, funciona na parte da manhã e da tarde, pela manhã existem turmas do 6º ao 9º 

ano e à tarde do 6º ao 8º ano, totalizando sete turmas do Ensino Fundamental. Possui 4 turmas 

pela manhã e 3 turmas à tarde. A escola possui, ao todo, três professores de matemática. 

Vale destacar que a supracitada experiência foi bastante positiva, pois, graças a ela, 

nos interessamos em criar conexões no que se refere a participação discente no conteúdo de 

polinômios.  

 

2.1 – O primeiro contato escolar: Início da docência. 

 

Antes de iniciar o estágio foi necessário o planejamento das aulas, que durou 

aproximadamente duas semanas, na qual tivemos a contribuição da professora para fazer as 

correções, sendo fundamental no momento de contato com os alunos em sala de aula. No 

decorrer do planejamento fomos orientados a ir ao colégio para conversar com os professores, 

e ver os conteúdos que estavam sendo abordados por eles, para dar continuidade ou trabalhar 

com um novo assunto. Tal experiência se faz válida para compor o corpo teórico do trabalho, 

uma vez que, foi no referido contexto, que tivemos a oportunidade de vivenciar um prelúdio 

do conteúdo alvo de nosso estudo, qual seja: polinômios, e subsequentemente, funções 

lineares.  

A experiência de Estágio também registra o primeiro momento, do ponto de vista 

legal e normativo, oficial de nossa intervenção na educação, sustentada por documentos 

oficiais que autorizam nossa magistratura em órgãos conveniadas a instituição. Portanto, após 
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a experiência de Estágio Supervisionado III, optamos pela escolha do conteúdo “Funções 

lineares” para possibilidade de pesquisa futura. 

A intervenção iniciou-se no dia 16 de outubro de 2017, tendo a duração de 24 horas 

aulas (h/a). Seguem alguns dados da turma. 

 

2.1.1 Ano(s)/Turma(s): 8º B (Regular) 

2.1.2 Turno: Vespertino 

2.1.3 Período da intervenção: 16/10/2017 à 10/11/2017 

2.1.4 Horário do Componente Curricular de Matemática na(s) turma(s): 

 

 

Horário SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

13:00-13:45      

   8°B   

13:45 – 14:30      

   8°B   

14:30 – 15:15      

 8°B     

15:30 – 16:15      

 8°B    8°B 

Quadro 1 – Horário de Encontro com as Turmas Vespertinas 

 

 

2.2 O relato da experiência em sala de aula 

 

Iremos apresentar a experiência de intervenção em uma turma do 8º ano de uma 

escola pública Estadual. Mostraremos como os conteúdos foram abordados, a participação dos 

alunos, do professor e nossa relação com eles, os tipos de recursos que foram utilizados, a 

maneira como conduzimos as intervenções, e, em especial, mostraremos a realidade parcial do 

contexto escolar da educação básica desse universo por nós delineado.  

Tínhamos como foco, a utilização de metodologias não tradicionais. Tais modelos 

tradicionais de ensino é, em que o ensino pode ter meios em que haja dificuldade na 

participação dos alunos na construção da aula, e essa, por sua vez, é baseada apenas na 

explicação do professor, apresentação de exemplos e aplicação de exercícios de fixação sem 

contextualização.  

Todas as atividades foram elaboradas segundo as propostas dos documentos 

Nacionais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que estão relacionados ao 

Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental e os Referencias Curriculares do Ensino 

Fundamental do Estado da Paraíba (RCEF).  
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Primeiro dia de Intervenção (2 Horas/Aula) - 16 de outubro de 2017 - Terceiro e 

Quarto horário:  

 

Apresentamo-nos a turma e comunicamos que ficaríamos como professor deles por 

quatro semanas, pois esta etapa faz parte de um componente curricular cujo nome é Estágio 

Supervisionado III, que é obrigatório no currículo do nosso curso de Matemática. Estaríamos 

ocupando o lugar da professora por quatro semanas, mas, ela também estaria presente para 

observar e me orientar. Iniciamos o trabalho de intervenção falando sobre o conteúdo que 

iríamos estudar. Tal conteúdo foi monômios semelhantes: grau do monômio, adição e 

subtração de monômios.  

O primeiro momento foi dado a definição de monômios e trabalhando no quadro com 

o auxilio do livro didático, mostrando a importância dos monômios e fazendo exemplos no 

quadro com a participação dos alunos, perguntando como se fazia os cálculos aritméticos dos 

monômios. As aulas foram bem participativas. Interagimos com os alunos, as aulas foram 

expositivas e dialogadas. Um dos momentos realizados em sala de aula foi uma pergunta feita 

de como se calcular o perímetro do hexágono, o perímetro e área do quadrado e retângulo. 

Essa pergunta era essencial para facilitar o conteúdo exposto da nossa aula.  

Alguns alunos responderam de forma correta e outros não. Tivemos que mostrar 

como se fazia, que era apenas somar os lados das figuras para se ter o perímetro e em relação 

a área era só calcular “base vezes altura” em relação ao quadrado e ao retângulo. Isto foi 

essencial para o entendimento do conceito de monômios como expressões algébricas 

representadas por um único termo, constituído por duas partes.  

Falamos em relação a essas duas partes que são: 1 - os valores numéricos, chamado 

de coeficientes e; 2 - a parte literal, que são “as variáveis” mais popularmente dita, conhecidas 

como as letras. Em caso de ser representado por zero, então é chamado de monômio nulo.  

Após nossa explicação em relação a como identificar um monômio, trabalhamos 

sobre monômios semelhantes, mostrando exemplos no quadro que são aqueles que possui a 

mesma parte literal. Em seguida, entramos no grau dos monômios que é dado pela soma dos 

expoentes das variáveis, ou seja, da parte literal. Posteriormente, trabalhamos a soma e a 

subtração de monômios semelhantes, mostrando que podemos fazer normalmente a soma dos 

valores numéricos e depois é só repetir a parte variável.  

Foi perguntando o que fazia quando eles não fossem semelhantes em relação a soma 

ou em relação a subtração. Respondemos que ficaria da mesma forma, que se ele fosse 



24 

 

apresentado em alguma atividade, não tinha como resolver. O material utilizado para a 

ministração da aula foi quadro branco, pincel atômico, apagador, livro didático e xérox das 

imagens dos desenhos das principais figuras geométricas. Foram elas: quadrado, hexágono e o 

retângulo. 

Em relação a atividade, foi retirado do livro didático questões selecionadas a respeito 

de monômios semelhantes, representações dos monômios através das figuras geométricas e 

grau dos monômios, soma e subtração. A grande dificuldade quando foram fazer as atividades 

propostas foram em resolver a soma ou subtração dos monômios que apresentava nos 

coeficientes partes fracionárias. Cada aluno tinha essa tarefa para ser realizado, cada um 

respondeu individualmente, segundo a professora não era dificuldade, era apenas indisposição 

para fazer a tarefa, pois ela já tinha trabalhado soma e subtração relacionado a frações. 

No final da aula, houve discussões entre os problemas, no decorrer da explicação 

alguns estavam dispersos com celulares e acabaram não fazendo os problemas. Questionamo-

nos: Como poderíamos inibir esse desinteresse?  

 

Segundo dia de Intervenção (3 Horas/Aula) - dia 18 de outubro de 2017 - Primeiro, 

segundo e quinto horário:  

 

Nesta aula, propusemo-nos a oferecer um jogo
14

. Primeiro, começamos a aula 

apresentando os exemplos de multiplicação com monômios. Explicamos que para resolver 

tais questões, multiplicam-se primeiro os coeficientes entre si e em seguida a parte literal, 

também entre si. Em relação a parte literal, por ser um produto, teríamos que somar os seus 

expoentes de forma que só poderia fazer isso se eles fossem semelhantes.  

Em seguida, falamos sobre as divisões e fizemos exemplos no quadro, falando 

oralmente e envolvendo a turma. Foi dito que o processo, com as divisões, era praticamente o 

mesmo, que tinha apenas uma pequena diferença. Na divisão, a operação é feita entre seus 

coeficientes normalmente e depois repetimos as variáveis semelhantes diminuindo seus 

expoentes. Após explicar os conteúdos, então eles estavam aptos a trabalharem com o jogo do 

encaixe os monômios.  

                                                 
14

 O nome do jogo é: encaixe os monômios. A regra do jogo é dar o resultado preciso de uma divisão e 

multiplicação tanto na vertical quanto na horizontal de uma tabela onde terá espaço necessário para encaixar o 

monômio corretamente de acordo com o resultado da divisão ou multiplicação.O jogo pode ser encontrado no 

link: http://sites.google.com/site/gilmaths/jogos-matem%C3%A1ticos-em-flash. 
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Desta forma, distribuímos o jogo do encaixe dos monômios para cada aluno e 

pedimos para que cada um respondessem individualmente, sem olhar para o dos colegas. Ao 

analisar as respostas da atividade, percebemos os erros e acertos.  

O material utilizado foram quadro branco, pincel atômico, apagador, livro didático e 

cartolina para confecção do jogo. Mesmo com as explicações do conteúdo, alguns alunos 

sentiram dificuldades em responder e nos chamou, pedindo para explicarmos. Percebemos 

que o jogo, ou a contextualização do conteúdo, trouxe mais envolvimento da turma. 

 

Terceiro dia de Intervenção (1 HORA/AULA) - 20 de outubro de 2017 - Quarto 

horário: 

 

Iniciamos a aula dando a definição de um polinômio dizendo que são expressões 

algébricas formada por adições de monômios, como eles já tinham estudado sobre monômios 

então facilitou a aprendizagem deles. Fizemos exemplos no quadro de que só poderíamos 

fazer a redução dos polinômios quando existir termos semelhantes.  

Após explicação, solicitamos que os alunos fizessem alguns exercícios. A medida 

que os discentes resolviam a tarefa, eles iriam amadurecendo as idéias e construindo 

habilidades. Os materiais usados foram livro didático, quadro branco, pincel atômico e 

exercícios xerocados do livro adotado pelo professor. 

De forma que o resultado foi benéfico, expondo as principais debilidades do aluno 

quanto ao uso de materiais diversificados, porém, demonstraram um boa noção em utilizar 

novas formas de estudo. 

 

Quarto dia de Intervenção (2 HORAS/AULA) - 23 de outubro de 2017 - Terceiro e 

quarto horário: 

 

Neste dia iríamos proporcionar um jogo, qual seja: Dominó de polinômios
15

. O 

objetivo é jogar a peça do domino em cima da mesa e tentar encaixar as demais peças, uma na 

                                                 
15

 O jogo pode ser encontrado pelo link: 

http://iffmauricio.pbworks.com/w/file/fetch/105058062/Regras%20Domin%C3%B3%20dos%20Polin%C3%B4

mios%20-%205%20c%C3%B3pias.pdf  

Houve uma modificação no jogo. O dominó dos polinômios terá polinômios semelhantes para o encaixe, só que 

os polinômios estão escritos, em alguns momentos, de maneira diferente, mas eles são semelhantes para o jogo 

funcionar. Cada participante usará uma peça que tenha um polinômio semelhante ao que foi exposto na mesa do 

jogo.  
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outra, de acordo com a equivalência de polinômio, da mesma forma que é feito com os 

dominós. Distribuímos para grupos de quatro pessoas o kit do jogo.  

Através a uma pequena revisão relembrando os conteúdos já estudados de monômios 

e polinômios e depois trabalhou-se, juntamente com os alunos, a questão do raciocínio para 

jogar o dominó, de modo matemático. Todos tiveram a capacidade de encaixar as peças do 

dominó sem dificuldades. Falamos para os alunos que o jogo não era apenas jogar por jogar, a 

brincadeira tinha uma finalidade que era fazer com que eles fossem instigados ao desejo de 

explorar e observar os conteúdos. A aula foi dinâmica e teve a participação tanto dos alunos 

quanto da supervisora do componente curricular.  

 

Quinto dia de Intervenção (3 HORAS/AULA) - 25 de outubro de 2017 - primeiro, 

segundo e terceiro horário:  

 

Iniciamos a aula dando uma revisão sobre as áreas e perímetros das principais figuras 

planas. A revisão era importante para voltarmos a explorar o jogo de polinômios com 

dominós. O material necessário foi cartolina contendo os desenhos e valores algébricos das 

peças, pois o jogo representa um dominó comum. Separamos a turma em grupo de quatro 

participantes e distribuímos as cartas em partes iguais. Cada um jogou de forma que se 

encaixasse o polígono com as expressões algébricas que representa a área ou perímetro desse 

polígono. A aula recorreu como o planejado, seguida de bastantes elogios pela metodologia 

que deixou o aluno ativo e participativo. 

 

Sexto dia de Intervenção (1 HORA/AULA) - 27 de outubro de 2017 - quarto 

horário:  

 

Iniciamos a aula perguntando sobre o que é uma equação do primeiro grau. Apenas 

um aluno respondeu da seguinte maneira: Equação do primeiro grau representa uma balança, 

tem números, letras e o maior expoente dessa letra é 1.  

Com base no que sondamos, pudemos ver que a turma tinha noção do conteúdo. 

Então apresentamos outros conceitos e a definição sobre equação do primeiro grau e depois 

resolvemos alguns exemplos. Mostramos alguns métodos simples de resolução.  

Até então, uma aula com aspectos tradicionais, pois apenas a ideia de explicações no 

quadro, exercícios de fixação, dentre outros, senão fosse a gente ter inserido várias situações-

problemas para interpretar.  
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Os conteúdos abordados foram: Equação do 1º Grau (conceito) e resolução de 

exercícios/problemas
16

 envolvendo situações do cotidiano. Os materiais utilizados foram: 

Quadro branco, pincel atômico e livro didático. Apresentamos situações problemas, para 

averiguar a aprendizagem dos alunos. Neste dia compareceram apenas 12 alunos e todos 

fizeram a avaliação. O objetivo era que eles fizessem o trabalho em grupo, e assim, eles 

fizeram alcançando as questões em conjunto. Eram atividades simples e um ajudou o outro, 

ou seja, houve a interação entre eles, o professor supervisor e o estagiário.  

 

Sétimo dia de Intervenção (2 HORAS/AULA) - 30 de outubro de 2017 - terceiro e 

quarto horário:  

 

Ao iniciar a aula relatamos que iríamos estudar equação do primeiro grau através de 

problemas. Começamos com exemplos simples. Rememoramos o conteúdo antes de 

aplicarmos umas atividades de aprendizagem que seria impressa e entregue a eles. 

Incentivamos cada aluno a pensarem sobre os problemas matemáticos com calma, que não era 

necessária pressa. Como foram feitos exemplos semelhantes a da atividade no quadro com a 

participação de alguns alunos, as atividades foram resolvidas com sucesso. O material 

utilizado nesta aula foi o quadro branco, material impresso, pincel atômico e livro didático.  

 

Oitavo dia de Intervenção (3 HORAS/AULA) - 01 de novembro de 2017 - 

primeiro, segundo e quinto horário: 

 

Foi uma aula envolvendo um jogo matemático
17

 para trabalhar o conteúdo visto. E 

em relação ao desenvolvimento do jogo, foi feito o seguinte: o jogo segue a regra do dominó 

comum, ou seja, a saída é feita pela “sena” que é representado por 2x = 12 e x -1 = 5. Essas 

peças geram resposta “6” e “6”. Para continuar com o jogo é só colocar outra peça que tenha 

como solução “6” e “outra expressão”, conforme as regras normais do dominó. Ganha o jogo 

                                                 
16

 Para Dante (1998) um problema é qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e 

conhecimentos específicos para solucioná-la e exercício serve para exercitar, para praticar um determinado 

algoritmo ou processo. 

 
17

 O nome do jogo é dominó equacional, de autoria de Victor José de Oliveira- PIBID Matemática- ICMC-USP. 

O jogo pode ser encontrado no link: 

http://pibid.icmc.usp.br/arquivos/JOGO%20Domin%C3%B3%20Equacional%20-%20Victor.docx.pdf  

O jogo do dominó equacional treina aptidão dos alunos em resolver equações do primeiro grau prontas, a regra é 

baseada no dominó comum e tem todas as característica semelhantes ao o dominó usual. Ganha o jogo quem 

encaixar sua ultima peça, se o jogo se fechar, tem que contar os pontos da peça resolvendo a equação e ganha 

quem tiver menos pontos. 
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quem terminar de encaixar todas as peças do dominó, caso existe empate será o vencedor que 

tiver menos pontos. É só contar os pontos de acordo coma solução da equação.  

Dividimos a turma em grupos de quatro e distribuímos as sete peças para cada 

participante. Esta aula teve participação de todos os alunos. Não identificamos bagunça ou 

desinteresse.  

 

Nono dia de Intervenção (1 HORA/AULA) - 03 de novembro de 2017 - quarto 

horário:  

 

Iniciamos a aula com uma situação problema do cotidiano, primeiro dissemos que 

uma função do primeiro grau possui a seguinte lei de formação: y = ax + b, onde a e b são 

números reais e a ≠ 0.  

Mostrado esse modelo de função, falamos que iríamos contribuir na elaboração e 

resolução de situações do cotidiano, então dissemos que através de exemplos aplicados, 

mostraríamos a importância dos estudos relacionados às funções lineares para assim 

contextualizar o próprio conteúdo. Fizemos três exemplos simples no quadro e depois 

entregamos uma atividade impressa sobre tal conteúdo, para que eles pudessem resolver. No 

decorrer da explicação tentávamos controlar alguns alunos que ficavam com o celular o tempo 

todo. O material utilizado foi quadro branco, atividade, pincel atômico e livro didático.  

Pudemos perceber que as aulas, propriamente mais tradicionais, por assim dizer, 

geral descaso de boa expressão dos alunos. Os mesmos alunos que mexem no celular, eram 

aqueles que estavam envolvidos e participativos com as aulas de jogos. 

 

Décimo dia de Intervenção (2 HORAS/AULA) - 06 de novembro de 2017 - terceiro 

e quarto horário:  

 

Inicialmente falo-se que a função do primeiro grau esta presente em diversas áreas do 

conhecimento, uma dessas áreas é aquela aplicada a Física, conhecida como cinemática, ou, 

ciência que estuda o movimento dos corpos.  

Resolve-se algumas situações onde era possível visualizar essa relação. Explicou-se 

sobre função crescente, decrescente e auxiliamos a construção de gráficos dessa função. O 

material utilizado foi: Quadro branco, pincel atômico, livro didático.  
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Décimo primeiro dia de Intervenção (3 HORAS/AULA) - 08 de novembro de 

2017 - primeiro, segundo e quinto horário: 

 

Os conteúdos abordados eram revisões de polinômios e equações por meio de 

resolução de situações problemas. Essa atividade foi importante para evoluirmos o conteúdo 

para o ensino de Função Linear do primeiro grau. Ensinamos como se pontua os gráficos das 

funções lineares por uso de: Tabela de valores, identificação se a função é crescente ou 

decrescente e análise da lei de formação.  

Nesta aula aplicamos o jogo
18

 do “quarteto das funções”, cujo objetivo é juntar o 

problema, a lei de formação, gráfico e tabela de valores de forma que todos se correspondam. 

Dividimos a turma em grupo de quatro e distribuímos a ficha do jogo. O material utilizado 

para o jogo foi apenas impressão das peças, suporte e tabuleiro.  

 

Décimo segundo dia de Intervenção (1 HORA/AULA) - 10 de novembro de 2017 - 

quarto horário:  

 

Foi realizado uma revisão geral de todo o conteúdo trabalhado no projeto. 

Entregamos a cada aluno a atividade impressa sobre monômios, polinômios, equação do 

primeiro grau e função do primeiro grau. O material utilizado foi o livro didático. Percebemos 

que a maioria conseguiu resolver os problemas solicitados nesta aula. Agradecemos pelo 

momento que passamos com eles, nos despedimos e começamos a elaborar o relatório final 

obrigatório para ser arquivado no setor apropriado da Universidade Federal da Paraíba, sobre 

a experiência.  

Baseados em nossa experiência no estágio Supervisionado III, contributivos do 

estudo para a comunidade científica, são elas: 

A) Revelamos a realidade parcial, temporal e local de como está o Ensino da 

Matemática, no Município de Guarabira, na referida instituição; 

B) Por meio de nossa amostra, pudemos constatar que as aulas com oferta de 

participação dos alunos, tende a render mais do que as aulas tradicionais, apenas focada no 

conteúdo; 

                                                 
18

 O jogo é de autoria da professora da UFPB, Campus IV, e tem como regra fazer a correspondência do 

problema com a lei de formação, com tabela de valores e com o gráfico. Teremos doze situações problemas e 

cada problema terá uma lei de formação, uma tabela de valor e um gráfico. Caberá ao aluno fazer as 

correspondências corretas. 
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C) Propusemos possibilidades de pesquisas futuras, qual seja: É possível, por meio da 

oferta de metodologias de ensino que promovam participação dos alunos, obter mais 

envolvimento discente com o conteúdo? 

Por esse motivo, dada a experiência narrada, que optamos pela palavra chave de nosso 

estudo, ser “Funções Lineares”. Essa experiência, e os três atores supracitados, foram de 

grande valia para que nos dispuséssemos a pesquisar mecanismos de participação dos 

estudantes, na aula, com o conteúdo que nos debruçamos em estudo. 

Portanto, resolvemos tecer fundamentação teórica sobre Álgebra, Funções Lineares, 

seguida de uma sugestão de Planejamento Didático, visando ofertar, ao público docente, leitor 

de nossa pesquisa, uma possibilidade de inserção de elementos dessa área de estudo, voltada 

para possibilidades de participação discente nas aulas. 

Já sobre a experiência, já publicada
19

, sobre o projeto de Monitoria do Curso de 

Licenciatura em Matemática do Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE/UFPB, no 

Campus IV- Rio Tinto, pudemos auxiliar nas suas possíveis dúvidas relacionadas aos 

conteúdos ministrados pelo componente curricular de Matemática Para o Ensino Básico II 

(Funções Lineares). Por meio de plantões de monitoria em horários destinados para tal, 

elaboramos e desenvolvemos oficinas integradas de monitoria. Essas oficinas ocorreram nos 

semestres de 2013.2 e 2014.1.  

Entre os recursos metodológicos adotados, optamos pelo Geogebra
20

. O componente 

curricular solicitou oficinas com o conteúdo de razões trigonométricas no triângulo retângulo. 

As oficinas tiveram a participação de 10 alunos na primeira turma e 20 alunos na segunda.  

A escolha desse tema foi gerada, além da ordem do componente curricular, também 

por causa das dúvidas apresentadas pelos alunos nos plantões de aulas, que relatavam que em 

sua vida escolar nunca tinham estudado conteúdos relacionados à Trigonometria. Com o uso 

do Geogebra, pudemos construir pontos, vetores, segmentos, retas e gráficos, os quais 

poderiam ser modificados dinamicamente.  

A oficina planejada pelos monitores, sob a supervisão da professora responsável pelo 

componente curricular, ocorreu em três momentos. No primeiro momento, explicamos a 

estrutura do Geogebra, expressa na figura 1.  

                                                 
19

 Atividade apresentada a UFPB campus IV no mês de novembro de 2017 

 
20

 O Geogebra é um software não apenas de geometria, mas de álgebra, estatística e cálculo que nos permite a 

construção de figuras métricas no triângulo retângulo, podendo assim calcular essas relações de forma que os 

alunos consigam melhor visualizá-las. O Geogebra traz muitas vantagens em relação ao trabalho no papel ou no 

quadro, como movimentar em telas as figuras em diversas direções, comparar e voltar ao aspecto inicial. Devido 

a sua aplicação prática, possibilita fazer simulações, descobertas e investigações. 
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Figura 1 – Comandos Básicos do Geogebra 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

Após, apresentamos a estrutura, apresentamos também os principais comandos que 

seriam utilizados nas atividades da oficina (polígono, distância, comprimento e perímetro, 

ângulo, controle deslizante e inserir texto), conforme pode ser visualizado na Figura 2.  

 

Figura 2 – Alguns comandos Básicos do Geogebra 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

Após esse evento, realizamos uma atividade envolvendo as razões trigonométricas no 

triângulo retângulo, com o auxilio do Geogebra. Por meio da oficina os alunos puderam 

adquirir habilidades com o software e conseguiram perceber, visualizar, os elementos 

relacionados ao conteúdo ministrado. Com a manipulação dinâmica da atividade, eles 

puderam constatar propriedades que, até em outro momento, eram puramente abstratas. 

 Uma das atividades trabalhadas na oficina foi a construção de dois triângulos 

retângulos, a medição de seus lados e o cálculo das razões das medidas desses lados, 

conforme pode ser visualizado na Figura 3.  
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Figura 3 – Construção de Triângulos Retângulos 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

Após a construção no Geogebra fizemos os seguintes questionamentos:  

a. Como são chamadas as três razões calculadas?  

b. Se os triângulos têm medidas de lados diferentes, porque possuem os valores 

de seno, cosseno e tangente são iguais?  

c. Ao movimentar o setor α o que ocorre com as razões dos dois triângulos?  

d. Movimente o setor α, o que acontece com os triângulos?  

e. Qual é a relação entre os dois triângulos? 

f. Eles têm a mesma medida dos lados? 

g. E dos ângulos?  

Após a discussão de todas as questões citadas anteriormente, passamos para o terceiro 

momento da oficina, em que aplicamos um questionário de avaliação da proposta. 

O questionário era composto por questões que tinham por finalidade investigar o que o 

aluno achou do tema escolhido, com relação a data determinada pelos monitores, a clareza e 

objetividade dos monitores, a interação entre o monitor e o aluno, a contribuição da oficina 

para o aprendizado do aluno e se o aluno já havia procurado o monitor e como ele 

desempenhou suas atividades com o aluno. Vale ressaltar que as questões eram objetivas e 

tinham três alternativas de resposta: ótimo, bom ou ruim.  



33 

 

Após a tabulação dos resultados, verificamos que na primeira turma, quanto à escolha 

do tema da oficina, 70% dos alunos responderam que foi ótimo e 30% bom.  

Com relação à data e ao horário agendado para ocorrer a oficina, 60% dos alunos 

marcaram a alternativa ótimo e 40% dos alunos optaram pela alternativa bom.  

Com relação à questão que questionava acerca da clareza e objetividade dos monitores 

no desenvolvimento da oficina, 60% dos alunos marcaram a alternativa “ótimo” e 40% 

optaram pela alternativa bom.  

No quesito interação monitores-aluno no momento da oficina, 70% responderam que 

foi ótimo e 30% responderam que essa interação foi boa.  

No que tange à contribuição da oficina para a aprendizagem, 60% dos alunos 

afirmaram que a contribuição foi ótima e 40% dos alunos que foi boa.  

Com relação à procura dos alunos aos horários de atendimento da monitoria, 90% dos 

alunos afirmaram que procuraram os monitores em horários extra-classe. 

Já na segunda turma tivemos os seguintes resultados relativos à avaliação da proposta:  

1 - Quanto a escolha do tema da oficina, 65% dos alunos responderam que foi ótima e 

35% dos alunos que foi boa.  

2- Com relação à data e horário agendado para a oficina, 55% dos alunos marcaram a 

alternativa ótimo, 35% optaram para bom e 10% consideraram ruim.  

3 - Com relação ao questionamento acerca da clareza e objetividade dos monitores no 

desenvolvimento da oficina, 60% dos alunos marcaram ótimo e 40% optaram por bom.  

4 - No quesito interação monitores-aluno no momento da oficina, 55% dos 

participantes responderam ótimo e 45% dos responderam que foi boa.  

5- Com relação a procura dos alunos aos horários de atendimento da monitoria, 95% 

dos alunos afirmaram que procuraram os monitores em horários extraclasse, e consideraram 

terem tido um bom atendimento e esclarecimento de dúvidas.  

Diante a realidade que foi constatada durante os períodos da monitoria, em os alunos 

apresentava dificuldades em estabelecer e entender as razões trigonométricas no triângulo 

retângulo, o resultado apresentado nas oficinas comprovou a expectativa esperada, tendo em 

vista que os alunos criaram uma facilidade em manusear e identificar as semelhanças dos 

triângulos retângulos com o uso do Geogebra.  

Assim, constatamos uma melhora na aprendizagem dos alunos no componente 

curricular de Matemática para o Ensino Básico II, nos conteúdos trabalhados na oficina, já 

que o Geogebra possibilitou a visualização das relações trigonométricas nos triângulos 

retângulos.  
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Observamos que com o uso do Geogebra as identificações das relações 

trigonométricas ficaram mais claras, podendo inserir tamanhos e ângulos diferentes com a 

mesma objetividade, deixando, dessa forma, claras as relações trigonométricas do triangulo 

retângulo com a facilitação do Geogebra.  

 Da experiência supracitada, temos as seguintes contribuições para a comunidade 

cientifica: 

 I – Descrevemos a realidade parcial, temporal e circunstancial de como foi a evolução 

dos alunos envolvidos no componente curricular da Matemática para o Ensino Básico II, antes 

e após as oficinas; 

II – Possibilidades de futuras pesquisas, quais sejam: Pode o Geogebra auxiliar no 

ensino de Álgebra? O Geogebra poderia ser um vetor que promoveria a participação de alunos 

na aula? Quais os impactos do Ensino de Álgebra, por uso do Geogebra, em uma realidade 

escolar, de Ensino Médio? 

Com base nas duas experiências suprapostas que passamos a defender que devemos, 

como educadores, mostrar para os alunos, a importância de participar das aulas e realizarem 

as atividades propostas pelo professor para conseguirem associar com mais rendimento as 

informações estudadas na sala de aula. Julgamos que a inserção de tecnologias que permitam 

visualizações menos abstratas dos conceitos matemáticos, seguido de participação discente, 

são elementos que podem potencializar a construção do conhecimento do aluno.  

Por esse motivo, nos lançamos a uma pesquisa sobre o Ensino de Funções Lineares
21

 

com uso de recursos tecnológicos
22

 para uma turma de 1ª série do Ensino Médio, com produto 

final, após discussão teórica, um planejamento didático de 5 (quatro) aulas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Fruto de nossa Experiência de Estágio. 
22

 Uso do Geogebra ofertada pelas oficinas de MEB II – Matemática para o Ensino Básico II 
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3 – TECNOLOGIA, GEOGEBRA E FUNÇÕES LINEARES: PROPOSTA DIDÁTICA 

 

O objetivo desse capítulo é debater algumas sínteses considerativas sobre o uso da 

tecnologia e o conteúdo de funções lineares em sala de aula. Como descrito, a ideia dessa 

experiência nasceu após a intervenção realizada em Estágio Supervisionado III. Foi 

constatado por nós, na experiência citada, que o planejamento e atividades que possam, 

mesmo que de modo tímido, fugir do tradicionalismo
23

 em sala de aula, conseguem atingir 

resultados favoráveis. Dessa forma, com o intuito de contribuir para o cenário escolar, 

resolvemos propor um planejamento didático, ao conteúdo de funções lineares, com recurso 

metodológico do uso das tecnologias.  

3.1 – Considerações iniciais sobre o uso de Tecnologia na Educação. 

 

Primeiramente, entende-se por Tecno-Logia o Estudo da Técnica. Para Oliveira (2014, 

p. 20) é: 

 

“[...] todo meio utilizado para facilitar a vida humana em seus vários 

momentos, por Informação a difusão dos conhecimentos passados, presentes 

e futuros, e por Comunicação o Meio pelo qual a informação é difundida. 

Desta forma pode-se dizer que as TICs fazem parte e são fundamentais no 

cotidiano e assim estão cada vez mais presentes na sala de aula. Uma prova 

disso é a utilização, por parte dos docentes, de computadores, projetores de 

imagem, TVs, DVDs e a internet, maior ferramenta de comunicação e 

informação, no ambiente educacional.” 

 

O uso das tecnologias no ensino da Matemática vem galgando novos espaços na 

educação, seja pelo uso das novas tecnologias, seja pelas técnicas implementadas pelo 

profissional da educação no intuito de melhorar sua prática e incentivo ao desenvolvimento de 

seus alunos.  

Segundo Borba e Penteado (2003) o advento da sociedade da informação, bem como o 

sistema educativo brasileiro, devem se integrar com o novo contexto social que a educação 

está passando, sendo a escola uma ponte para interação e preparação dos sujeitos para a vida 

em sociedade no futuro, em que terá que tomar decisões, alçar voos importantes em sua vida 

adulta. A presença das Tecnologias da Informação e Comunicação, em todos os setores, já é 

uma realidade que define os rumos de nossa sociedade no futuro, e não seria diferente no que 

                                                 
23

 Tradicionalismo ao qual nos referimos no texto é aquela aula em que o professor é o foco, detentor de todo 

conhecimento e que esse apenas repassa as informações que lhe é sabido ao aluno de maneira isolada, utilizando-

se como metodologia aulas não participativas explanando a definição/conceito de um conteúdo, fazendo 

exemplos e cobrando exercícios. 
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tange a educação e seus preceitos metodológicos.  

Atualmente, segundo Bicudo e Borba (2004), o indivíduo deve estar inserido nessa 

cultura informatizada, de forma a revelar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

como um ato de inclusão social do educando, participante de um processo educativo, que se 

sustenta na criação de conceitos básicos do Ensino de Matemática para formação de suas 

competências necessárias, para inserção na sociedade tecnologicamente informatizada.  

Portanto, o uso de tecnologias já é bem advogado, teoricamente, em contextos 

educacionais. Por seu turno, a Matemática é uma área do conhecimento que está presente na 

vida das pessoas, de todas as formas, em todos os momentos, e é parte integrante de todo o 

patrimônio cognitivo da sociedade. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998, p.19):  

 

[...] A Matemática é componente importante na construção da cidadania, na 

medida em que a sociedade utiliza, cada vez mais, de conhecimentos 

científicos e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se 

apropriar. A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, 

à apreensão do significado; aprender o significado de um objeto ou 

acontecimento pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e 

acontecimentos. Recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadora, 

computadores e outros materiais têm um papel importante no processo de 

ensino aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a situações 

que levem ao exercício da análise e da reflexão, em última instância, a base 

da atividade matemática.  

 

O ensino da Matemática consiste na construção do raciocínio lógico, na estimulação 

do pensamento independente, da criatividade e da capacidade de solucionar problemas. Sendo 

assim, os educadores devem adotar métodos que priorizem a criação de estratégias, a 

comprovação, a arguição, a organização, a concentração, a atenção, o espírito crítico, e 

favoreçam o trabalho em equipe, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do 

desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios, 

promovendo assim um ensino de qualidade.  

No ensino tradicional, a prática pedagógica mais frequente na Educação Matemática 

tem sido aquela em que o professor apresenta o conteúdo oralmente, partindo de definições, 

exemplos, demonstração de propriedades, seguidos de exercícios e atividades de 

aprendizagem, fixação e aplicação, e pressupõe que o aluno aprenda pela reprodução, ou seja, 

algum tipo de avaliação em que a nota definirá seu grau de conhecimento. Assim, considera-

se que uma reprodução correta é evidência de que ocorreu a aprendizagem.  

Hoje, é discutível esse tipo de metodologia de ensino. Visa-se uma didática com mais 
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participação discente. Defendemos que a tecnologia é um vetor que auxilia nessa participação. 

De acordo com D’Ambrosio (1999), a importância dos recursos tecnológicos na instituição de 

ensino e na educação Matemática é de grande valia, principalmente porque todos estão 

vivendo na era da alta tecnologia. Neste sentido, a discussão, com uso do Geogebra, se torna 

uma ferramenta de fundamental importância para o educador, sendo um rico recurso 

pedagógico, transformando o método de ensino e enriquecendo a apresentação dos conceitos 

matemáticos num sistema dinâmico, bem como apontam Santos, Silva e Moura (2014, p.2), 

como bem pode-se destacar abaixo, “O software Geogebra, é programa configurado a partir 

de propriedades matemáticas, constituído com a finalidade da universalização do 

conhecimento no ambiente escolar”. 

Os professores de Matemática precisam saber usar, na sua prática, as ferramentas de 

tecnologias de informação e comunicação, incluindo software educacional apropriado para o 

componente curricular. Deste modo, as TIC podem favorecer o desenvolvimento, nos alunos, 

de importantes aptidões, bem como de atitudes mais positivas em relação à Matemática. 

Também pode proporcionar uma visão mais completa sobre a natureza da ciência Matemática 

e as relações desta com o mundo.  

Ainda nesse ensejo, mas com foco no programa do Geogebra, este auxilia no ensino, 

como destacam os autores Santos; Silva; Moura (2014, p.03): “O Geogebra é um programa 

atribuído à construção de conceitos e objetos matemáticos. É uma ferramenta de estudo, que 

abrange tópicos de geometria, álgebra e cálculo”. Para nosso contexto, na realização do 

estudo para funções lineares, o Geogebra pode ofertar a introdução dos planos cartesianos, 

ofertar ações de manipulação, entre outros. Sobre isso, destacamos:  

 

[...] o Geogebra produz uma dimensão que extrapola o plano de visão e 

imaginário proposto pela educação tradicional, quadro/giz e dos livros-

textos, proporciona a partir de seus recursos, a ideia de movimento 

correspondente à ação dos coeficientes das funções, deste modo o aluno 

pode observar o efeito gráfico e algébrico (SANTOS; SILVA; MOURA, 

2014, p. 03).  

 

 Deste modo, trabalhos que visem discutir o uso do Geogebra a favor da Educação, tem 

fundamentos literários, é de interesse científico e pode promover contribuições para a 

sociedade. 
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3.2 – Ensino de Matemática e uso de Tecnologia: Revisões teóricas 

 

O uso de tecnologias no Ensino da Matemática esta trazendo benéfico na 

aprendizagem de muitos alunos. Esse uso também traz resultados positivos na busca dos 

conhecimentos matemáticos. Cada vez mais essas tecnologias estão presentes no ambiente 

escolar. Infelizmente, não são todos os professores de matemática que usam esses suportes 

para auxiliar nas suas praticas docentes. Alguns professores ainda não têm uma preparação ou 

uma formação para usar certas tecnologias, com boas habilidades, no ambiente escolar. Outras 

vezes, o sitio escolar não é propicio ou não oferece acesso aos recursos tecnológicos e isso 

tem sido um passo atrás, na busca de melhorias da educação do nosso Brasil. 

Para muitos docentes, prevalece a utilização de mecanismos ultrapassados e métodos 

de ensino com pedagogias frias. É pacífico o entendimento, a título de senso comum, que 

geralmente essas variáveis deixam o aluno cansado e sem motivação. Dada nossa pesquisa 

informal, entre os alunos das experiências de Estágio e das Oficinas internas na Universidade 

Federal da Paraíba. Foi relatado a nós, em experiências já narradas, que muitos professores 

fazem uso apenas dos livros didáticos e do quadro, sem dar a oportunidade para a interação. 

Sobre esses depoimentos, Freire (1979, p. 32) refere-se: "O educador, que aliena a 

ignorância, se mantém sempre em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, 

enquanto os educando serão sempre os que não sabem. A rigidez destas posições nega a 

educação e o conhecimento como processo de busca". 

 Visando adotar uma postura favorável ao discurso de Freire (1979), julgamos 

apropriado elaborar uma sequência didática para o Ensino de Funções Lineares, na 1ª série do 

Ensino Médio. O conteúdo de função é bastante explorado no Ensino Médio. Por seu turno, 

um conteúdo que causa bastante frustração e notas baixas. Com miras em ofertar espaços de 

participação discente, entendemos que um aliado poderia ser o software do Geogebra.  

O software em destaque oferta a possibilidade de explorar a matemática de maneira 

dinâmica. Ele reúne recursos da Geometria, Álgebra e Cálculo. Logo, o Geogebra possibilita, 

ao mesmo tempo, duas representações diferentes de um mesmo objeto que interagem entre si: 

A representação geométrica e a representação algébrica. Para Oliveira (2014, p.24) O 

software livre, distribuível sem fins comerciais, foi desenvolvido pelo prof. Dr. Markus 

Hohenwarter da Flórida Atlantic University, em 2001, é um software de distribuição gratuita. 

É baseado em linguagem Java e funciona nas plataformas (Linux, Windows e Macintosh). 

Dada nossa experiência, já debatida, sobre a oficina interna do componente curricular 

de Matemática para o Ensino Básico II, o uso deste software outorgou ao alunado, a condição 
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de ativo, na manipulação das funções lineares. Desse modo, julgamos que, com planejamento, 

esse recurso pode ser um aliado para deixar o aluno mais ativo, nas aulas de Matemática. 

 Para Piaget (1975), principalmente o da Matemática, destacam-se: a passividade dos 

alunos, o acúmulo de informações, a pouca experimentação, os altos índices de reprovação e a 

grande dificuldade dos alunos em estabelecer relações lógicas. A crítica de Piaget (1975) é 

estabelecida até mesmo quando o Movimento da Matemática Moderna (MMM) começou a 

apresentar suas consequências. O construtivismo seria um vetor alternativo interessante ao 

problema em tela. 

Piaget (1975) afirmou que embora tivesse o rótulo de “moderno” o conteúdo ensinado 

ainda era de maneira arcaica, do ponto de vista psicológico, fundamentada na simples 

“transmissão de conhecimentos”.  

Após as múltiplas evoluções, na qual o ensino de Matemático passou no Brasil. Fora 

percebido a necessidade de se fazer a inserção das tecnologias de informação e comunicação 

no âmbito escolar. Todavia, esse advento não gerou aulas participativas. Em muitos casos, 

ocorreu apenas a mudança da passividade do quadro, para a passividade dos slides, projetores, 

monitores e etc.  

Ainda hoje, podemos ver desdobramentos desse discurso. Para Oliveira (2014, p.20), o 

uso da tecnologia, não evolui para qualidade de ensino, quando não esta bem articulada. 

Observemos: 

 

[...] percebemos que as TICs sozinhas não têm muitas utilidades nas salas de 

aula e podem até atrapalhar. Porém, com o devido conhecimento das 

mesmas e de suas potencialidades, elas podem ajudar e muito o processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, não há como negar a necessidade e o desafio 

que é atrelar as TICs aos métodos de ensino e aprendizagem, justamente pelo 

fato de elas atraírem mais a atenção e o interesse dos discentes. 

 

Aulas meramente visuais, em geral, não incitam a participação do aluno, porque ainda 

é dado para ele, algo “pronto”, “Estático”, ofertando ao alunado apenas a passividade de 

acatar algo que o docente promoveu.  

Aulas que permitam a manipulação, visualização, incitando curiosidade e imaginação, 

são os eventos que podem promovem o maior envolvimento do estudante. Para Freire (1996, 

p. 98) “[...] o exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a 

capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de 

sua razão de ser”. 
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 Advogamos que o uso das tecnologias podem ser vetores que otimizem curiosidade, 

imaginação, participação e, subsequentemente, interesse em participar da aula, construindo 

eventualidades de um dado conteúdo. Oliveira (2014, p.22) revela a importância do uso das 

TIC, seu reconhecimento na área social e educacional, estabelecendo medidas de inovação do 

ensino no sistema educacional brasileiro, incentivando as universidades, escolas e outros 

espaços educativos a refletir sobre a sociedade que temos hoje. O supracitado autor, também 

norteia os discursos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, como revela: 

 

Os PCNs começaram a ser elaborados pelo governo brasileiro no ano de 

1995, visto a necessidade de aprimorar o ensino e a aprendizagem do ensino 

básico. O processo de elaboração passou por uma longa discussão entre os 

mais diversos segmentos da educação e também da sociedade, tais como 

docentes, pesquisadores, representantes de escolas particulares e dirigentes 

municipais e estaduais de ensino. Os PCNs foram concluídos em 1997, 

porem é importante observar que eles podem e devem ser atualizados vistas 

as necessidades e tendências contemporâneas no que diz respeito ao ensino e 

aprendizagem. Uma prova disso foi a elaboração e divulgação, em 2007, dos 

PCNs+ que são orientações educacionais complementares aos PCNs. De 

acordo com Brasil (2000a) antes da elaboração dos PCNs tínhamos um 

ensino descontextualizado e sem comprometimento com a realidade do 

aluno e, desta forma, os PCNs surgem como uma forma de propagar os 

princípios da reforma curricular e direcionar o professor na busca por novas 

metodologias e abordagem de ensino. 

 

 Para Oliveira (2014), aluno nascido nessa época, é “Nativo digital”, e essa geração tem 

como principal característica maior domínio, devido ao contato precoce, com as TICs. Para o 

autor, com raríssimas exceções, a maioria dos alunos que compõem o ensino médio atual faz 

parte dessa geração e fazem uso, didático ou não, dessas tecnologias a favor de si próprios. O 

que leva um desconforto ao docente, que poderia usar tal recurso em aula, por falta de 

domínio, se inibir pelo discente ter mais habilidades tecnológicas.  

Não obstante, é pacífica a aceitação de que o governo instituiu que algumas escolas 

deveriam ter laboratórios de informática.  Entretanto, percebe-se, informalmente, que as 

instituições que possuem esses laboratórios, em geral, é subutilizado, a título de observações 

não formais, coletadas por vivência e conversas informais, e é um discurso docente, de que a 

impossibilidade dessa visita ao laboratório tende a ser pelo tempo letivo não dar conta de todo 

conteúdo que deve ser revisado, bem como da ausência de projetos direcionados na área de 

matemática, com a tecnologia.  

Sabemos que o ponto alto desta geração está direcionado ao uso excessivo de 

Celulares, Computadores e Tabletes. Oliveira (2014) aponta para a necessidade de se 
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direcionar, e não proibir, como encontramos muitas vezes na maioria das escolas, a utilização 

desses instrumentos a favor da educação. Para o autor, o professor deve tratar o uso dessas 

ferramentas como uma realidade alternativa, que estimule o aluno a utilizar das TIC para a 

sua aprendizagem, e não apenas para lazer, socialização e forma lúdica. 

 Pensando nisso, em auxiliar o docente no manuseio de ferramentas a favor da 

participação discente, temos o objetivo de nos aprofundarmos em um software educativo, já 

versado anteriormente nesse papel. A diferença entre Software educativo e Software 

educacional, em nosso sentir, está no objetivo chave de seu idealizador. O “Word, Paint, 

Power Point”, são exemplos de Softwares educacionais. Ou seja, aqueles softwares que tem a 

finalidade de executar tarefas diversas, mas que pode também, auxiliar no ensino, se o usuário 

do programa assim o desejar.  

Já os Softwares Educativos, como o Geogebra, são aplicativos com fins exclusivos 

para a Educação, bem orientados para esse objetivo. O Geogebra se classifica nessa categoria. 

O Geogebra possibilita ao aluno manusear, a seu critério, contextualizações distintas de 

determinada função. Se bem norteadas, o docente pode promover múltiplos espaços de 

discussão, incentivando o debate e desenvolvendo o espírito crítico dos manuseadores do 

software. Espaços com esse tipo de interação deixaria a matemática menos inerte e mais viva.  

Por seu turno, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (2001, p. 

251) À medida que vamos nos integrando ao que se denomina uma sociedade da informação 

crescente e globalizada, é importante que a educação se volte para o desenvolvimento das 

capacidades de comunicação, de resolver problemas, de tomar decisões, de fazer inferências, 

de criar, de aperfeiçoar conhecimentos e valores de trabalhar cooperativamente. 

Nessa perspectiva, o uso das tecnologias, em especial do Geogebra, na Matemática, 

passa a ser visto como um agente construtivo e cognitivo do conhecimento, que auxiliam, 

tanto o professor, quanto o aluno, a agirem livremente sobre suas ações e decisões, fazendo 

com que ele desenvolva, além do conhecimento matemático, também a linguagem, pois em 

muitos momentos será instigado a posicionar‐se criticamente frente a algumas situações 

desafiadoras. 

 O que se sabe é que a sociedade, como um todo, conta com uma infinidade de recursos 

tecnológicos, tais como celulares e computadores, que sempre estão à disposição dos alunos. 

Nesses dispositivos chega, a tempo real, um número extremamente alto de informações. A 

natureza dessas informações é tão vasta que não há como os livros didáticos, a formação que 

o professor obteve em sua graduação, e a escola, conseguirem acompanhar, sem utilização do 

mesmo dispositivo e ferramenta que o discente manuseia.  
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Para nosso contexto, dada a natureza de nossa pesquisa, cobraremos o uso do 

Geogebra.  

3.3 – O Geogebra 

 

Para Oliveira (2014) o nome Geogebra vem da fusão Geometria (Geo) e Álgebra 

(Gebra) e se destaca por permitir a inserção de coordenadas e fórmulas algébricas 

possibilitando assim uma interação entre a figura geométrica e sua representação algébrica. 

Para Oliveira (2014, p. 25) existem duas características que tornam o Geogebra tão popular, 

são elas: 

I – Sua distribuição é livre e regida pelos termos da GNU General Public License 

(GPL). Segundo Sabino e Kon (2009, p. 4) a GNU baseia-se em quatro liberdades, são estas:  

a) Você tem a liberdade de executar o programa, para qualquer propósito.  

b) Você tem a liberdade de modificar o programa para adaptá-lo às suas necessidades (para 

tornar essa liberdade efetiva na prática, você precisa ter acesso ao código fonte, já que fazer 

alterações em um programa sem ter o código fonte é muito difícil).  

c) Você tem a liberdade de redistribuir cópias gratuitamente ou mediante pagamento.  

d) Você tem a liberdade de distribuir versões modificadas do programa para que a 

comunidade possa se beneficiar de suas melhorias. Em termos gerais, isso permite que 

qualquer pessoa, do leigo ao profissional em Tecnologia da Informação (TI) possa ter acesso, 

aperfeiçoar e distribuir o software. 

II – O software é escrito em linguagem de programação Java, uma das linguagens 

computacionais mais populares do mundo, o que permite que ele seja disponibilizado em 

várias plataformas operacionais tais como Windows, Linux, Mac e, mais recentemente, na 

plataforma Android abrangendo seu uso para dispositivos de informática mais versáteis como 

tablets e smartphones. 

 Para Santos; Silva; Moura (2014, p.03), as possibilidades do Geogebra “[...] apresenta 

relevantes contribuições pela dinâmica de sua funcionalidade [...] Com o Geogebra a aula 

transfigura-se em formato dinâmico, o aluno visualiza a matemática em movimento”.  

 Entre alguns exemplos, o professor pode debater em torno dos parâmetros ao 

movimentar o gráfico; o aluno tem a possibilidade de conceber a essência da matemática 

naquele evento, entre outros. Por sua vez, Oliveira (2014, p. 56) alega que “[...] o software 

Geogebra apresenta diferentes funcionalidades, porem possui uma aparência e linguagem 

amigável, de forma que permite o autodidatismo de suas ferramentas”. 
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A Geogebra proporciona o trabalho com equações, e tece o gráfico dessas expressões 

algébricas, criando uma conexão entre representações gráficas com expressões alfanuméricas. 

Assim, o uso do software Geogebra nas aulas de matemática apresentam características 

voltadas para incluir variáveis essenciais ao ensino do componente curricular, como: números, 

vetores e pontos; todos estes permitem efetuação de cálculos, possibilidade de operações e 

manuseio da interface da expressão.  

Feito essa revisão, nos debruçamos na necessidade de ofertar, ao professor interessado 

em trabalhar com softwares de manipulação, como o Geogebra, um planejamento didático 

para o mesmo adaptar a sua realidade. Conforme afirma Moran (2007, p. 102): No 

planejamento didático, predomina uma organização. Portanto, estamos interessados em 

organizar uma sequência com produto final atingido após 5 aulas. Para isso, é importante que 

o aluno tenha a seu acesso, alguns conhecimentos prévios, são eles: Conceitos básicos de 

função; função crescente, decrescente e constante, funções básicas de computador. 

 

3.4 – Proposta Didática. 

 

O objetivo deste tópico é apresentar um planejamento didático para o ensino de 

Matemática, do conteúdo de Funções Lineares, para um público de 1ª série do Ensino Médio 

que faça uso de Tecnologia, em especial, do Geogebra. Todas as aulas exigirão do aluno, 

conhecimentos prévios sobre Função e uso básico de informática. 

 

1ª aula – Forma Algébrica da Função do Primeiro Grau. 

1 - Objetivos: Possibilitar a compreensão do conceito de Função Linear do Primeiro Grau 

através da Resolução de Problemas e posteriormente será representada no software Geogebra 

a lei de formação da função. 

2 – Tempo: 45 minutos 

3 – Materiais: Quadro branco, apagador, lápis para quadro branco, data show, notebook, 

laboratório de informática e Geogebra.  

4 – Procedimentos didáticos: 

Apresentaremos exemplos de situações-problemas e ensinaremos os alunos, a 

manuseando o Geogebra, efetuarem os protocolos para efetivação dos problemas.  

Primeiramente, deve-se revisar que a função linear do primeiro grau é toda função que 

pode ser escrita na forma y = ax + b, onde a e b são números reais com a diferente de zero. 
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Utilizando-se o Geogebra, os alunos devem proceder conforme o passo a passo  a seguir. 

Primeiro sugerimos que o docente direcione o “mouse” até a barra de ferramenta controle 

deslizante, observe a Figura 3 abaixo: 

 

Figura 4: Janela principal do Geogebra 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Através da análise da figura a cima, podemos vislumbrar o percurso prático para 

introdução e trabalho com o Geogebra. Agora, sugerimos clicar uma única vez na barra de 

ferramenta, opção “controle deslizante” para posteriormente darmos os comandos necessários 

em relação ao coeficiente angular ou coeficiente linear. A variação do coeficiente “a” pode ser 

posto colocando o valor mínimo ou máximo sobre o incremento, que significa de quanto em 

quanto os coeficientes irão variar. Depois é só clicar em “ok” para aparecer na tela os 

seletores tanto para a quanto para b. As figuras 5 e 6 abaixo representam essa explicação: 
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Figura 5: Janela de seletores a 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Figura 6: Janela de seletores b 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Na figura 7 que segue, podemos ver os dois seletores em destaque.  
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Figura 7: Janela referente ao resultado dos seletores (a e b) 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Após esta explanação faz-se necessário colocar na caixa de entrada a função genérica 

da função linear do primeiro grau a ser trabalhada, e assim, clicar no operador “enter”. Após 

feito este comando, aparecerá uma imagem que será a interface do Geogebra, expressando um 

gráfico da função. Como pode-se ver nas figuras 8 e 9, respectivamente: 

 

Figura 8: Imagem que será a interface do Geogebra, expressando um gráfico da função 

de 1º grau. 
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Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Figura 9: Imagem com o gráfico linear da função de 1º grau; a=1 e b=1 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

 

Posteriormente, após a aparição do gráfico na tela, será necessário ajustar os 

coeficientes angulares e lineares de acordo com o exercício proposto da atividade, bem como 

a função que se quer representar graficamente. Como pode-se identificar a seguir na figura 10:  

 

Figura 10: Representação da função após o ajustamento dos coeficientes angulares e 

lineares; a = 2 e b = 4 
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Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

Um fator importante do software é que o plano cartesiano esta restrito a valores baixos 

e para visualizarmos o gráfico de funções maiores é necessário ir com o “mouse” na parte da 

área de trabalho referente para mover janela de visualização e fazer a redução da imagem para 

mostrar valores distintos aqueles da janela de visualização atual. Esses eventos podem ser 

visualizados figuras 11, 12 e 13 que seguem: 

 

Figura 11: Imagem para mostrar valores maiores até aparecer à função correspondente 

da caixa de entrada. 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Figura 12: Mostrar valores expressivos até aparecer a função correspondente 
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Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

 

Figura 13: Surgimento da função correspondente da caixa de entrada. 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Efetuada essa revisão, ela já serve de premissa para resolução das questões que 

sugerimos. São elas: 

 

Questão analisada: 01- Um motorista de táxi cobra R$ 4,00 de bandeirada (valor fixo) 

mais R$ 2,00 por km rodado (valor variável). Qual a função que define o valor cobrado por 

uma corrida de x km?  

Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 km? E se 

fosse 20 km? Qual a variável dependente e independente da função? 
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Através desta questão foi possível expor uma realidade de vivência quanto a 

introdução de novas tecnologias em sala de aula, sendo assim, o uso do Geogebra foi 

importante para que os alunos tivessem um novo olhar sobre o uso do software no trato de 

questões referentes ao ensino de matemática. 

Questão analisada: 02- O salário de um vendedor é composto de uma parte fixa no 

valor de R$ 800,00, mais uma parte variável de 12% sobre o valor de suas vendas no mês. 

Caso ele consiga vender R$ 450000,00, calcule o valor de seu salário.  

Questão analisada: 03- Uma empresa de planos de saúde propõe a seus clientes as 

seguintes opções de pagamento mensais:  

Plano A: Um valor fixo de R$ 110,00 mais R$ 20,00 por consulta dentro do período.  

Plano B: Um valor fixo de R$ 130,00 mais R$ 15,00 por consulta dentro do período.  

Análise os planos no intuito de demonstrar em quais condições um ou outro é mais 

vantajoso.  

De forma que, na terceira questão proposta durante a intervenção, inserimos na caixa 

de entrada do software as duas funções do plano A e do plano B, depois iremos visualizar elas 

na interface do Geogebra quando elas forem iguais, quando uma for menor que a outra e 

quando uma for maior que a outra e posteriormente analisaremos o plano que será mais 

vantajoso. Vejamos quando elas forem iguais: 

 

Figura 14: Caixa de entrada do software as duas funções do plano A e do plano B. 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Quando a função A for maior que a B: 
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Figura 15: Caixa de entrada do software as duas funções do plano A e do plano B. 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Quando a função A for menor que a B: 

 

Figura 16: Caixa de entrada do software as duas funções do plano A e do plano B. 

 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

 

5 – Avaliação 
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Sugere-se que o professor cobre a efetivação das atividades dos alunos, monitore se os 

alunos instalaram em seus celulares o aplicativo do Geogebra, ou se eles tomaram nota de 

onde o software pode ser operado, gratuitamente, pela própria internet. A partir dessa aula, os 

alunos têm que ter a noção de que precisaram manusear o Geogebra por mais outras três 

aulas. Recomenda-se que o professor pontue ate 30% de uma das notas com base nesses 

encaminhamentos sequenciais futuros.  

 

2ª aula – Gráfico da Função Linear. 

 

1 - Objetivos: Analisar os principais aspectos gráficos de cada caso particulares da Função 

Lineares com o auxílio do Geogebra. 

2 – Tempo: 45 minutos 

3 – Materiais: Quadro branco, apagador, lápis para quadro branco, data show, Geogebra, 

laboratório de informática.  

4 – Procedimentos didáticos: 

 

A aula será expositiva e dialogada retomando o assunto da aula anterior. 

Convidaremos a participação dos alunos perguntando sobre o conceito da Função do Primeiro 

Grau e sua representação algébrica. A partir daí, explicitaremos os casos particulares e 

definiremos cada função, projetando no quadro, com o auxílio do Data Show e do Geogebra, 

os passos a passo, para os alunos procederem também. 

 Serão expostos atividades e conceituações dos casos particulares da função do 

primeiro grau. 

i - Função Linear - É uma função, de domínio nos reais e contradomínio nos reais, definida 

por f(x) = ax para todo x pertencente aos reais. Neste caso, b = 0  

Exemplos:  

* f(x) = - 2x (a = - 2) 

** f(x) = 1/5. x (a = 1/5) 

Neste momento, deve-se inserir as funções na caixa de entrada e automaticamente o 

Gráfico é representado na janela de visualização. Vejamos a Figura X que representa o caso 

de *: 

 

Figura 17: Gráfico representado na janela de visualização f(x) = -2x 
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Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 Agora observemos a figura 18 que denota o caso de ** 

 

 

 

 

Figura 18: Gráfico representado na janela de visualização f(x) = 1/5x 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

ii - Função Constante - É uma função, de domínio nos reais e contradomínio nos reais, 

definida por f(x) = b para todo x pertencente aos reais. Neste caso, a = 0  

Exemplos:  
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*** f(x) = 3  

**** f(x) = -2  

 

 De modo análogo ao da aula anterior, deve-se inserir as funções na caixa de entrada e 

automaticamente o Gráfico é representado na janela de visualização. Como pode ser 

visualizado nas figuras 19 e 20 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Gráfico representado na janela de visualização, f(x) = 3 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Figura 20: Gráfico representado na janela de visualização, f(x) = -2 
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Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

iii - Função identidade - É uma função, de domínio nos reais e contradomínio nos reais, 

definida por f(x) = x para todo x pertencente aos reais. Neste caso, a = 1 e b = 0  

Exemplo:  

(*a) 
f(x) = x 

 

Assim como os procedimentos passados, o aluno deve inserir a função na caixa de 

entrada e automaticamente o Gráfico é representado na janela de visualização. Como 

representa-se a seguir na Figura 21: 

 

Figura 21: Gráfico representado na janela de visualização, f(x) = x 
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Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

5 – Avaliação: Após as aulas iniciais, o professor deve solicitar que os alunos abram seus 

livros didáticos adotados na escola, e em uma página que haja exercícios de função linear do 

primeiro grau, o aluno deva colocar as fórmulas dessas funções no Geogebra e registrar seus 

gráficos no caderno. Após isso, o aluno deve tentar fazer os gráficos, sem auxílio do 

Geogebra, e ver se consegue compreender que a definição da função linear ser crescente, 

decrescente ou constante dependerá de o valor de “a”, em f(x) = ax + b, ser positivo, negativo 

ou nulo, respectivamente. 

 O professor poderá cobrar 10% da nota da avaliação do componente curricular aos 

alunos que operarem o Geogebra e efetivarem a atividade. 

 

3ª aula – Crescimento, decrescimento da função linear 

 

1 - Objetivos: Facilitar ao aluno a enxergar com mais perfeição o crescimento, decrescimento 

da função linear com o auxílio do Geogebra.  

2 – Tempo: 45 minutos. 

3 – Materiais:  

Materiais: Quadro branco, apagador, lápis para quadro branco, data show, notebook, 

laboratório de informática e Geogebra. 

 

4 – Procedimentos didáticos:  

Inicialmente, levaremos para a turma, uma atividade de situação problema de Função 

do Primeiro Grau do nosso cotidiano. Cada aluno terá um tempo mínimo para tentar resolver 

a questão, usando seus conhecimentos anteriores. A discussão do conteúdo da aula se dará a 

partir do momento que cada aluno apresentar suas reflexões sobre a situação problema. A 

atividade que sugerimos esta descrita a seguir:  

(*b)
 - Para levar uma carga de caminhão dentro de um Estado, uma transportadora cobra R$ 

10,00 fixos mais R$ 0,50 por quilo de carga. O preço do frete (f(x)) é função da massa em 

quilogramas (x) da carga. Construa uma tabela de valores para o transporte de 10 kg, 20 kg, 

50kg, 80kg e 100kg 

Em seguida, através desta situação problema, iremos analisar e discutir sobre: 

crescimento, decrescimento desta função através do software Geogebra. Construiremos seu 
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gráfico e analisaremos tais questões. Quanto ao passo a passo dessa resolução, poderemos 

acompanhar a diante. 

A Lei da função será “y = 10 + 0,50x”, no qual ela será inserida na caixa de entrada do 

Geogebra e posteriormente dado “enter”. Será refletida na janela de visualização o gráfico da 

função conforme desponta a figura 22: 

 

Figura 22: Gráfico representado na janela de visualização da função f(x) = 10 + 0,5x 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

Construindo a função do primeiro grau para 10kg é só colocarmos o 10 nas variáveis x 

e multiplicarmos 10 por 0.5, podendo ser visualizado na figura 23 que acontece:  

 

Figura 23: Gráfico representado na janela de visualização – multiplicado por 10 
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Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Vejamos na figura 24 o que acontece quando multiplicamos por 20: 

 

Figura 24: Gráfico representado na janela de visualização – multiplicado por 20 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

E quando multiplicamos por 50 veja a estrutura do gráfico na figura 25: 

 

Figura 25: Gráfico representado na janela de visualização – multiplicado por 50 
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Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Percebe-se, na lei de formação geral da função, que trata-se de uma função crescente 

pois o valor do coeficiente angular é positivo. Ao analisarmos todas as outras substituições 

das funções, percebemos que a medida que a substituição em “x” aumenta, os valores em “y” 

também aumentaram.  

Também foi constatado, que a partir do momento que eu troco o valor da variável, por 

uma constante, a função é representada por uma constância no gráfico.  

 O professor poderia sugerir outras questões para denotar uma função decrescente. São 

elas: 

 

5 – Avaliação: A avaliação será continua em relação à participação dos alunos. Para isso, o 

professor pode pontuar 10% da nota de alguma avaliação sistematizada, aos alunos que 

fizerem a atividade no caderno e demonstrarem efetividade no passo a passo descrito no 

laboratório. 

 

 

 

 

4ª aula – Domínio e imagem da função linear 
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1 - Objetivos: Facilitar ao aluno a enxergar com mais perfeição o domínio e a imagem da 

função linear com o auxílio do Geogebra 

2 – Tempo: 45 minutos 

3 – Materiais: Quadro branco, apagador, lápis para quadro branco, data show, notebook, 

laboratório de informática e Geogebra. 

 

4 – Procedimentos didáticos:  

Iniciaremos a aula com uma atividade de situação problema, de Função do Primeiro 

Grau, do nosso cotidiano, que será projetado no quadro através do data show. Cada aluno terá 

um tempo para tentar resolver a questão, usando seus conhecimentos anteriores. Propomos a 

seguinte atividade: O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, 

denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada 

custa R$3,44 e cada quilômetro rodado custa R$ 0,86, calcule: 

a) O preço de uma corrida de 11 km; 

b) A distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 21,50 pela corrida  

c) Se um serviço de UBER
24

 ofertar a corrida de 6 km por 15 reais, compensa mais o uso do 

taxi ou do UBER? 

Através desta situação problema, iremos analisar e discutir sobre: domínio e imagem 

por uso do software Geogebra. Observemos um passo a passo efetuado no Geogebra. 

Solicita-se que o aluno coloque a fórmula no campo de entrada de equações, conforme 

ele já esta habituado a fazer e insira o valor dos quilômetros rodados para ter acesso ao preço 

de uma corrida. A resposta dessa expressão está apresentada na Figura 26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Resposta final da função f(x) = 3,44 + x(0,86) para 11 km 

                                                 
24

 Recurso de serviços virtuais com mesma finalidade dos carros taxi. 
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Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

E para sabermos a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 21,50 pela 

corrida é só substituir onde tem f(x) por R$ 21,50 e resolver. A expressão também pode ser 

feita pelo Geogebra, colocando “y” fixo e vendo que resposta se obtém em “x”. Conforme 

desponta a Figura 27: 

 

Figura 27: Resposta gráfica de quantos quilômetros foram percorridos 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 
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Observemos, que nesse caso da figura 27 anterior, a reta constante fica na vertical, 

indicando um valor em “x”. Ou seja, o aluno poderá ter uma noção de que existe uma relação 

em “x” e “y”, a qual denominamos de “função”. Essa coexistência de como esses eixos se 

afetam a depender da expressão que esteja em cheque. 

Por fim, espera-se que o aluno, para responder a letra C, efetue os mesmo protocolos 

que operou para f(x) = 3,44 + x(0,86) para com x = 11 km, para dessa vez, colocar x = 6. 

Efetuando dessa forma, o aluno perceberá que o taxi sairá mais em conta que o UBER. 

5 – Avaliação: Sugere-se que o professor encaminhe atividade para casa, para que o aluno 

faça, no Geogebra, os gráficos das funções de alguma folha do livro didático adotado na 

escola. Destaca-se que o Geogebra pode ser encontrado na plataforma Android, IOS, é 

gratuito para download e tem versão online deste. Portanto, até pelo celular o discente pode 

efetuar a atividade. Caso o aluno não tenha, de maneira alguma, acesso ao Geogebra, sugere-

se que o professor cobre um relatório da aula de laboratório valendo 10% da nota da prova. 

 

5ª aula – O ponto de Interseção de duas funções lineares. 

1 - Objetivos: Usar o software Geogebra para representar graficamente a interseção das duas 

funções.  

2 – Tempo: 45 minutos. 

3 – Materiais: Quadro branco, apagador, lápis para quadro branco, data show, notebook, 

laboratório de informática e Geogebra. 

4 – Procedimentos didáticos: 

Construiremos e representaremos graficamente duas funções lineares, com o suporte 

do Geogebra, projetado no quadro pelo data show. Em seguida iremos tentar observar o ponto 

de interseção entre elas, perguntando quem são as coordenadas do ponto.  

 

Funções que serão inseridas no Geogebra para verificarmos os pontos de interseções: 

 

1- f(x) = -2x+1 e g(x) = 2x+3 

2- f(x) = x + 1 e g(x) = 2x – 1 

3- f(x) = 4x -8 e g(x) = 2x – 5 

4- f(x) = 5x + 2 e g(x) = 3x +1  

Primeiro, para encontrarmos os pontos de interseção de duas funções, é só igualar as 

funções e resolvermos a equação. Depois, o valor encontrado, substitui em cada função. O 
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ponto de interseção é o primeiro valor encontrado junto com o resultado de cada função, que 

no caso, será o mesmo, uma vez que sejam igualdades. 

Mas, no Geogebra, é muito fácil de encontrarmos o ponto de interseção. É só 

colocarmos a primeira função na caixa de entrada do software e clicarmos em “enter”, em 

seguida o Gráfico será representado na interface do Geogebra, posteriormente inserimos a 

outra função na caixa de entrada e ela será projetada na mesma interface mostrando o ponto 

de intersecção, como poderá ser vislumbrado na figura 28 e 29 a seguir 

 

Figura 28: Gráfico representado resultado de uma questão problema 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Figura 29: Gráfico representado resultado de uma questão problema 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 
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 O mesmo desempenho deve ser feito pelos alunos para a segunda atividade, portanto, 

espera-se que eles reajam conforme Figuras 30 e 31: 

 

Figura 30: Gráfico representado resultado de uma questão problema 

 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Figura 31: Gráfico representado resultado de uma questão problema 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 
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Vale salientar que faremos os mesmos procedimentos didáticos para as atividades 3 e 

4, o desempenho deve ser feito pelos alunos, portanto, espera-se que eles reajam conforme 

Figuras 36, 37, 38 e 39 respectivamente.  

Já sabemos que para calcularmos os pontos de interseções é só encontrarmos os 

valores para x e y que satisfazem ao mesmo tempo as duas funções, notaremos esses pontos 

de interseções que são chamadas de pontos de coordenadas na figura 37 e 39 com mais 

facilidade e interatividade pelo aplicativo Geogebra. Só precisamos inserir as funções na caixa 

de entrada e clicarmos em “enter” para que possamos visualizar com mais perfeição os 

pontos de coordenadas. 

Representação no gráfico e visualização dos pontos de interseções da atividade 3 que 

corresponde a  função f(x)= 4x-8 e g(x)=2x-5 pelo aplicativo Geogebra. 

 

Figura 32: Gráfico representado f(x) = 4x - 8 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 
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Figura 33: Gráfico representado f(x) = 4x – 8 e g(x) = 2x - 5 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

  

Pode-se conferir, pela imagem, que o ponto de intersecção de ambos os gráficos são y 

= -2 e x = 1,5. No par ordenado (1,5 ; - 2). O mesmo deve ser feito pra a atividade 4. 

Colocaremos a função f(x)= 5x+2 e g(x)= 3x+1 no software Geogebra. Digitamos as funções 

na caixa de entrada do Geogebra e clicamos em “enter” para visualizarmos os pontos de 

interseção com mais facilidade. 

 

Figura 34: Gráfico representado f(x) = 5x - 2 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 
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Figura 35: Gráfico representado g(x) = 3x + 1 e f(x) = 5x + 2 

 

Fonte: Arquivos pessoais – 2018. 

 

Assim com a realização dessas atividades no Software Geogebra os alunos puderam 

compreender e analisar as interseções de funções. O software faz, em frações de instantes, um 

cálculo que, se operado manualmente no papel, iria decorrer tempo para traçar os gráficos, 

equalizar os f(x) com g(x), resolver a expressão algébrica, achar “x”, substituir “x” para 

encontrarmos “y”, para por fim, pontuar no gráfico o ponto de intersecção. Além disso, ainda 

precisaria ser calculado outro ponto qualquer, em f(x) e em g(x) para podermos traçarmos o 

gráfico afim das funções.  

 

5 – Avaliação: A avaliação será continua em relação à participação e o interesse dos alunos 

pelas aulas. Após a realização da atividade no Software Geogebra o professor pode solicitar 

uma breve socialização sobre as atividades trabalhadas e sobre a importância da mesma para o 

aprendizado dos alunos. 

 

 

3.5 – Análise da Proposta Didática 

 

Nosso trabalho tem natureza teórica. Dessa forma, tecemos uma análise quanto aos 

pontos que, conseguimos prever teoricamente, como suscetíveis ao êxito com potencial, e aos 

pontos que carecem de maiores observações e cautelas. 
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3.5.1 - Sugestões e Possibilidades 

 

 

Em geral, as aulas propostas têm o intuito de mostrar aos alunos a função linear do 

primeiro grau através da sua fórmula usual, e utilizar as fórmulas para resolver situações 

problemas práticas. O uso do Geogebra pode promover contextualização ao ensino, 

visualização algébrica e geométrica das questões propostas e, sobretudo, manipulação das 

funções em tempo real.  

Para Oliveira (2014) são nestas teorizações matemáticas que se tem espaço para o uso 

das Tecnologias. O autor entende que as estratégias necessárias para levar os alunos a 

enfrentar situações problemas são totalmente discrepantes das que ele já conhece, para uso do 

mero algoritmo em um papel.  

O uso do Geogebra, como ponto forte, também pode promover, ao docente, uma 

reflexão sobre “objetivos de uma aula”. O que queremos alcançar com aquela aula de função 

linear do primeiro grau? Apenas o algoritmo mecânico dos discentes? Ou a compreensão das 

variáveis no plano cartesiano? Muitos objetivos podem ser destacados, entre eles: Como as 

tecnologias podem auxiliar os estudos do aluno? Que autonomia os estudantes podem ter para 

estudar, de modo autodidata, as questões do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) que 

cobrem funções lineares, entre outras.  

Nosso estudo tem referenciabilidade teórica, quanto a seus pontos positivos, pois 

concorda Santos, Silva e Moura (2014, p.3) de que, na realização de metodologias que 

insiram o Geogebra para análise e desenvolvimento das funções, uma forma de explorar 

conceitos fundamentais da Matemática, podem ser o de “[...] coeficiente angular e linear, 

observação de gráficos, resolução de funções (1º e 2º graus)”.  

Dessa forma, pontuamos o que, a nosso sentir, são os pontos positivos que podem ser 

explorados pelo professor: 

A) Incentivo aos alunos resolverem problemas dos livros didáticos com auxilio da 

tecnologia; 

B) Promoção de motivações para os alunos irem além do livro didático e da sala de aula 

(questões do ENEM ou outros exames) para resolver com uso do Geogebra ou outras 

tecnologias; 

C) Oficina de auxilio, aos estudantes que não dominam o Geogebra, ou de anos escolares 

anteriores, pelos estudantes que sentem facilidade ou domínio de manuseio do software; 
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Entendemos que esses pontos, podem ser tactíveis de serem alcançados, a curto prazo, 

se o professor se programar e planejar para incentivo de aulas laboratoriais e permissividade 

da socialização com os discentes entre si. 

3.5.2 - Desafios 

 

 Infortuitamente, como não compomos corpo docente de nenhuma instituição de 

ensino, nosso estudo ficou na esfera teórica, com base nas nossas premissas observadas em 

uma experiência de ensino na cidade de Guarabira. Dessa forma, não temos nenhuma 

referência real do sucesso ou insucesso das aulas. Nossa reflexão ficou nas possibilidades 

teóricas com respaldo no que tem referenciabilidade de autores aqui sintetizados. Por tanto, 

julgamos que o professor deve adaptar as aulas para uma realidade que não seja a por nós, 

aferida.  

 Algumas escolas não possuem laboratório de informática, e seria uma subtração 

significativa do manuseio das funções lineares no Geogebra, se o professor apenas 

apresentasse as aulas com data show. Entendemos que os alunos devem manusear o software 

e ter problemas que direcionem como operá-lo.  

 Outro fator agravante é o quesito tempo. Pois em algumas escolas, os computadores 

não são rápidos, a internet é falha, existe um tempo para locomoção da sala de aula até o 

laboratório, ligamento das máquinas, acesso da internet, entre outros. Portanto, o professor 

deve levar em consideração essas dificuldades para não elaborar uma aula que fique além do 

tempo disponível.  

 Em geral, aulas que ofertem o livre desempenho mediado, dos alunos, tende a ter 

muitas conversas paralelas, muito comentário alheio a aula, o que vai forçar do professor, uma 

atitude diferente das aulas que são, digamos, tradicionais. O professor precisará acompanhar 

ritmos de desempenho diferentes, e terá que circular entre os alunos e as máquinas, o que 

habitualmente não é comum nas aulas expositivas.  

 Fracionar uma nota, com a de uma avaliação clássica, pode ser um percalço devido ao 

incentivo do vício, dos alunos só quererem “fazer algo” se forem “bonificados” por esse algo, 

que é uma obrigação, não um favor. Portanto, o professor deve ofertar esse “incentivo” nas 

primeiras instancias, mas depois conscientizar o aluno de que ele opera, dessa forma, para 

benefício próprio, e não precisa de nota para isso. Portanto, cabe ao professor interessado 

nessa pesquisa, de adaptar as aulas para seu contexto. 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que o uso de tecnologias é uma realidade no dia a dia de toda uma 

comunidade. A tecnologia oferta velocidade e dinamismo, nas múltiplas tarefas diárias e, por 

conseguinte, atingiu a esfera escolar. Devem-se haver estudos que promovam a necessidade 

da escola utilizar as tecnologias a favor da formação do cidadão. 

Defendemos que atingimos nosso objetivo, quando este era propor um Planejamento 

Didático para o ensino de Funções Lineares, para uma turma de 1ª série do Ensino Médio, 

com uso do Geogebra. Para isso, nós elaboramos uma síntese sobre as reflexões acerca da 

execução das experiências da Oficina de Monitoria do componente curricular de Matemática 

para o Ensino Básico II e do Estágio Supervisionado ofertado pela própria Universidade. 

As contribuições desses capítulos são que, de modo parcial, retratam a realidade de 

como está o ensino, o nível de instrução dos alunos que avançam nos anos escolares até 

chegar ao Ensino Superior e como está à motivação, capturada de modo informal, pelo 

pesquisador deste estudo, na observância das aulas escolares. Portanto, nosso estudo é uma 

premissa para possíveis pesquisas futuras, que tenha como foco, a partir dessa analise parcial, 

sugerir eventos que possam mudar o quadro observado, tal qual nosso estudo se propôs. 

Também identificamos os discursos teóricos que apontam para o uso da tecnologia no 

ensino de Matemática. Nossa revisão bibliográfica trouxe como contribuição cientifica, mais 

reforço teórico da necessidade de se utilizar a tecnologia a favor da educação. Em especial, da 

Matemática. Ainda se discute muito sobre o uso de calculadoras nas salas de aula. Nos 

posicionamos como, além das calculadoras, os alunos devem usar, se necessário for, até 

processadores mais rebuscados, como é o caso do Computador, celular, tablet e tecnologias 

disponíveis a estes. Propusemos um Planejamento Didático e analisamos os sugestões e 

desafios deste planejamento com fins de auxiliar o professor sobre a necessidade de se 

trabalhar tecnologias, em especial, o Geogebra, como complemento dos livros didáticos 

adotados. 

Em termos de encaminhamentos para pesquisas futuras, podemos dizer que a 

aplicação de nossas aulas pode suscitar resultados interessantes de serem estudados, tais 

quais: Foi efetiva como teorizamos? Perpassou pelas dificuldades que havíamos previsto? 

Houve remediação destes obstáculos? Quais conclusões foram constatadas das aulas? 

A resposta dessas perguntas também trará contributivos ao cenário acadêmico e 

cientifico que discute Educação, Educação Matemática e uso de tecnologias para o Ensino. 
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