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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de avaliar a utilização de softwares educativos e educacionais 

para o ensino e aprendizagem nas aulas de matemática, especialmente no conteúdo de 

Funções. Segundo seus objetivos esta pesquisa classifica-se como exploratória. De acordo 

com a coleta de dados foram utilizadas informações provenientes de questionamentos com 

alunos da escola Municipal Marlene Alves Mendes, assim nos ofertando a possibilidade de 

um estudo de caso com os mesmos. A parte do estudo experimental da pesquisa foi feita com 

alunos dos 9º anos A e B da referida escola, localizada na cidade de Pilõezinhos/Pb.  De modo 

que foram construídas e aplicadas duas atividades, uma envolvendo função afim no GeoGebra 

e outra, envolvendo função quadrática, no Excel. Após o término desse estudo chegamos à 

conclusão de que o uso de software no ensino da Matemática proporciona aos alunos uma 

maior interação entre eles e o conteúdo de funções, principalmente quando sugerimos a eles a 

interpretação e análise do comportamento dos gráficos.  Ao término de cada análise feita 

sobre os dois softwares, concluímos que ambos apresentam limitações e dificuldades.  

Palavras Chaves: GeoGebra. Excel. Funções. Recursos Tecnológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to evaluate the use of educative and educational software for teaching and 

learning in math classes, especially in the Function content.  Based on ITS objectives, this 

research is classified as an exploratory one. According to the data collection, information 

originated from questions with students of the Municipal School Marlene Alves Mendes were 

used, providing the possibility of a case study with such pupils. The experimental part of the 

research study was done with students of the 9th grades A and B from that school, located in 

Pilõezinhos/Pb.  So that  two activities were built  and applied, one involving linear function  

in GeoGebra and the other involving quadratic function in Excel. After the end of this study 

we concluded that the use of software in mathematics education provides students greater 

interaction between them and the content of functions, mainly when we suggest the 

interpretation and analysis of the behavior of graphics. At the end of each analysis on the two 

softwares, we conclude that both have limitations and difficulties. 

Keywords: Geogebra. Excel. Functions. Technological Resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Apresentação do tema 

Este trabalho de conclusão de curso – TCC traz uma discussão da utilização de 

softwares e suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem em Matemática na 

Educação Básica. Tendo em vista as dificuldades encontradas quando diz respeito a esta 

disciplina, observamos que a necessidade de utilização de novas tecnologias vem a cada dia 

crescendo e se fazendo indispensável para a vida acadêmica e profissional de todos.  

A utilização de softwares no ensino de Matemática tem uma reconhecida contribuição 

no aprendizado daqueles que usam de maneira correta, porém estes mesmos recursos também 

podem causar danos ao aprendizado se não forem planejados e usados corretamente. 

Acreditamos que se o professor for ministrar aulas e não estiver por completo convencido de 

que aquele instrumento de fato é um agente facilitador, nada de tão favorável acontecerá. 

Ainda utilizando os softwares no ensino da Matemática o aluno poderá se interessar um pouco 

mais pela disciplina além de facilitar a compreensão e visualização de determinados 

conteúdos. 

Neste trabalho iremos pesquisar especificamente acerca de dois softwares, que são o 

GEOGEBRA e o EXCEL, a fim de verificar como os alunos se comportam ao manusear esta 

ferramenta quando inserida no cotidiano escolar do Ensino Fundamental, em especial, 

voltados para o conteúdo matemático Funções. 

O ensino desse conteúdo se dá a partir do 9º ano do Ensino Fundamental, essa 

abordagem se faz necessária devido à interdependência do conteúdo no nosso cotidiano de 

modo que nos apresente uma interligação entre diversos exemplos que usamos diariamente 

com formas mais atraentes, além de ser um dos conteúdos programático do ano, o mesmo está 

inserido no bloco de conteúdo da Álgebra: Números e Funções. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998): 

Embora nas séries iniciais já se possa desenvolver alguns aspectos da 

álgebra, é especialmente nas séries finais do ensino fundamental que as 

atividades algébricas serão ampliadas. Pela exploração de situações-

problema, o aluno reconhecerá diferentes funções da Álgebra (generalizar 

padrões aritméticos, estabelecer relação entre duas grandezas, modelizar, 

resolver problemas aritmeticamente difíceis), representará problemas por 

meio de equações e inequações (diferenciando parâmetros, variáveis, 

incógnitas, tomando contato com fórmulas), compreenderá a “sintaxe” 

(regras para resolução) de uma equação. (BRASIL, 1998, p. 50)  
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As funções não são apenas utilizadas em salas de aulas ou em resoluções de 

problemas, mas em nosso dia a dia elas aparecem bastante, mesmo que implicitamente. 

Embora não seja um assunto tão aceito pela classe estudantil no Ensino Fundamental, pois os 

alunos reclamam dizendo que as funções são difíceis de compreensão e resolução. 

 

1.2  Problemática e Justificativa 

 

A escolha desse tema se deu devido à experiência obtida durante o segundo período no 

curso de Matemática enquanto cursava a disciplina de Informática Aplicada à Matemática. 

Posteriormente a oportunidade de participar de um projeto em que se tratava desse mesmo 

assunto fez com que essa vontade se tornasse ainda maior, principalmente quando em um dos 

eventos em que participei representando o Projeto de Monitoria Integrada tive a oportunidade 

de apresentar um minicurso em que a discussão era sobre a utilização do GEOGEBRA e do 

EXCEL e como ambos influenciavam nas aulas de Matemática. Qual deles seria o mais 

completo? Após a aplicação da oficina fizemos alguns questionamentos a cerca do que 

tínhamos apresentado e ficamos surpresos com tamanho interesse por parte dos participantes. 

Desse modo, notamos o quão necessário se fazia utilização desses softwares com aplicação no 

uso de funções.   

De acordo com a experiência obtida por meio desse evento, notamos a possibilidade 

de trabalhá-lo no âmbito escolar, mais especificamente no 9º ano do Ensino Fundamental da 

Escola Marlene Alves Extensão Padre Geraldo Pinto, situada na cidade de Pilõezinhos-PB. A 

necessidade de pesquisar sobre este tema, se deu devido ao conteúdo programático da 

disciplina de Matemática tendo em vista que os alunos possuem um amadurecimento maior e 

conhecimento prévio do que é álgebra, o que facilitaria bastante a inclusão de recursos 

tecnológicos e o auxílio para uma maior compreensão do assunto Funções. 

Como sabemos, a informatização vem a cada dia nos fazendo refém dela mesma, pois 

por mais que tentemos nos desviar desse instrumento não conseguimos. E na Educação Básica 

não é diferente, nos dias atuais ela se tornou uma grande aliada do ensino e da aprendizagem 

principalmente na disciplina de Matemática.  

De um modo geral, a formação de professores tornou-se importante pelo motivo do 

mundo está em constante evolução principalmente evoluções tecnológicas. Hoje em dia o 

professor ser especializado ou ter conhecimento nessa área se destaca em qualquer lugar que 
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vá, pois sabemos das dificuldades existentes a respeito de profissionais com essa qualidade no 

currículo. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL 1998): 

As experiências escolares com o computador também têm mostrado que seu 

uso efetivo pode levar ao estabelecimento de uma nova relação professor-

aluno, marcada por uma maior proximidade, interação e colaboração. Isso 

define uma nova visão do professor, que longe de considerar-se um 

profissional pronto, ao final de sua formação acadêmica, tem de continuar 

em formação permanente ao longo de sua vida profissional. (BRASIL, 1998, 

p.44) 

 

Tendo em vista a integração da Matemática com a Informática iremos nos aprofundar 

nesta discussão investigando: quais as principais possibilidades dos softwares educativos e 

educacionais para o ensino da Matemática na Educação Básica? Esta discussão tem como 

finalidade promover o entendimento e compreensão do uso de softwares voltados para a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos considerando as suas diferenças e contribuições. 

A pesquisa apresenta uma necessidade de utilização de novas tecnologias nas aulas de 

Matemática.  Além disso, espera-se que essa proposta contribua para a forma com que os 

alunos enxergam a disciplina de Matemática e também possam usufruir desses recursos para 

se tornarem alunos melhores e mais esclarecidos, aguçando seu senso crítico através de uma 

aprendizagem diversificada e autônoma voltada para integração de diferentes conceitos e 

utilizações de novas tecnologias. 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Comparar aplicações de softwares educativos e educacionais para o estudo de funções 

na Educação Básica.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar atividades equivalentes para o ensino de Matemática apoiadas no 

software Excel e no software Geogebra;  

 Avaliar as atividades elaboradas a partir da utilização por alunos de uma escola 

da rede pública; 

 Identificar as diferenças e semelhanças entre os softwares Excel e software 

Geogebra além de potencialidades e limitações nas atividades elaboradas;  
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1.4 Considerações Metodológicas 

 

Esta pesquisa de acordo com seus objetivos pode ser classificada como exploratória. 

Segundo Gil (2007), estas pesquisas permitem uma maior compreensão dos problemas. A 

respeito da coleta de dados, serão utilizadas informações provenientes dos alunos, desta 

forma, teremos um estudo de caso com alunos da Escola Marlene Alves Extensão Padre 

Geraldo Pinto, situada na cidade de Pilõezinhos-PB. Segundo Gil (2007, p. 54), o estudo de 

caso “Possibilita um conhecimento mais amplo e detalhado a fim de permitir respostas às 

indagações e capacidade de investigações”. 

A pesquisa que se apresenta foi organizada em três etapas de desenvolvimento:  

Etapa 1: Elaboração de atividades que foram trabalhadas para o ensino de Matemática com o 

auxilio do Excel e do Geogebra. As atividades trataram do tema Funções Afins e Quadráticas 

e foram criadas de forma que permitissem os alunos responder plenamente às mesmas 

questões.  

Etapa 2: Avaliação dos alunos sobre atividades construídas.  De acordo com as atividades 

construídas e respondidas por eles, os mesmos identificaram o nível de dificuldade delas e se 

a atividade contribuiu para uma maior compreensão dos temas tratados. 

Etapa 3: Identificação das diferenças, semelhanças, potencialidades e limitações entre os 

softwares Excel e Geogebra nas atividades elaboradas a partir das experiências dos alunos. 

Esta etapa permitiu uma análise de qual dos softwares é o mais completo quando comparado 

entre si, qual dos os alunos sentiram dificuldade e qual as contribuições dos mesmos para as 

aulas de funções. 
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2. O USO DE SOFTWARE NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

2.1  O uso do computador e o ensino de Matemática 

 

As primeiras iniciativas de utilização do computador na educação do Brasil que se tem 

registro foi no ano de 1971, as instituições pioneiras foram a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). O primeiro curso que utilizou essa ferramenta foi o curso de 

Física da USP de São Paulo em um seminário promovido pela universidade de Dartmouth nos 

Estados Unidos (NASCIMENTO, 2007, p. 12). 

A partir do surgimento do computador na educação, surgiram também diversos 

projetos envolvendo a utilização do computador como ferramenta para promover o ensino e a 

aprendizagem. Os projetos Educom (Computador na Educação), Formar (Projeto criado 

dentro da Educom) e Proninfe (Programa Nacional de Informática na Educação) foram 

criados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) entre os anos e 1981 e 1989, com o 

intuito de promover a aprendizagem de diferentes culturas. Segundo Borba e Penteado (2003, 

p. 19) o que diferencia esses projetos entre si são os objetivos de cada um deles como, por 

exemplo, o Educom (Computador na Educação), seu objetivo era criar centros de pesquisas 

em universidades brasileiras com as mais variáveis aplicações entre computador e educação. 

O projeto Formar foi um projeto criado a partir da Educom dividido em duas instâncias 

Formar I no ano de 1987 e Formar II no ano de 1989, para promover a capacitação de várias 

pessoas de maneira que elas trabalhassem como multiplicadores de conhecimentos 

tecnológicos. O Proninfe foi lançado no ano de 1989 com o intuito da criação de laboratórios 

e centros para capacitar professores. 

A partir dos projetos citados acima foram adquiridas bagagens essenciais para a 

implementação de novos programas governamentais que permitissem a disseminação do uso 

de computador na educação, a exemplo do Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO) esse lançado em 1997. Segundo Borba e Penteado (2003, p. 20), o PROINFO 

tem por objetivo permitir a classe docente um aprimoramento de seus conhecimentos a 

respeito do uso dessa ferramenta com cursos de capacitação em que professores ensinam a 

professores, ou seja, é criada uma estratégia em que são capacitados alguns docentes, esses 

chamados de multiplicadores do saber, e posteriormente esses possam compartilhar o que foi 

aprendido para seus colegas de profissão. 
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Vejamos abaixo um resumo em forma de quadro descrevendo o movimento que 

aconteceu para a implementação de programas do governo para utilização de computadores 

na educação. 

QUADRO 1- Programas governamentais para uso de computador na educação. 

Mês e Ano Acontecimentos durante os primeiros usos do computador na educação 

AGOSTO/81 Realização do I Seminário de Informática na Educação, Brasília/DF, UnB. 

Promoção MEC/SEI/ CNPq. 

DEZEMRO/81 Aprovação do documento: Subsídios para a Implantação do Programa de 

Informática na Educação MEC/SEI/CNPq/Finep. 

AGOSTO/82 Realização do II Seminário Nacional de Informática na Educação, 

UFBa/Salvador/Bahia. 

JANEIRO/83 Criação da Comissão Especial no 11/83 – Informática na Educação, Portaria 

SEI/CSN/PR no 001, de 12 de janeiro de 1983. 

JULHO/83 Publicação do documento: Diretrizes para o Estabelecimento da Política de 

Informática no Setor de Educação, Cultura e Desporto, aprovado pela 

Comissão deCoordenação-Geral do MEC, em 26 de outubro de 1982. 

AGOSTO/83 Publicação do Comunicado SEI, solicitando a apresentação de projetos para a 

implantação de centrospiloto junto às universidades. 

MARÇO/84 Aprovação do regimento interno do Centro de Informática Educativa 

(Cenifor) e do Funtevê, Portaria no 27, de 29 de março de 1984. 

JULHO/84 Assinatura do Protocolo de Intenções MEC/SEI/CNPq/Finep/Funtevê para a 

implantação dos centros-piloto, e delegação de competência ao  Cenifor e 

expedição do Comunicado SEI/SS no 19, informando subprojetos 

selecionados: UFRGS, UFRJ, UFMG, UFPe e Unicamp. 

AGOSTO/85 Aprovação do novo regimento interno do Cenifor, Portaria Funtevêno 246, de 

14 de agosto de 1985. 

SETEMBRO/85 Aprovação do Plano Setorial – Educação e Informática pelo Conin/PR 

FEVEREIRO/86 Criação do Comitê Assessor de Informática na Educação de 1o e 2o Graus – 

Caie/Seps. 

ABRIL/86 Aprovação do Programa de Ação Imediata em Informática na Educação e 

extinção do Caie/Seps e criação do Caie/MEC 

MAIO/86 Coordenação e supervisão técnica do Projeto Educom são transferidas para a 

Seinf/MEC. 

JULHO/86 Instituição do I Concurso Nacional de Software Educacional e da Comissão 

de Avaliação do Projeto Educom. 

JUNHO/87 Implementação do Projeto Formar I, Curso de Especialização em Informática 

na Educação, realizado na Unicamp. 

JULHO/87 Lançamento do II Concurso Nacional de Software Educacional. 

NOVEMBRO/87 Realização da Jornada de Trabalho de Informática na Educação: Subsídios 

para Políticas, UFSC, Florianópolis/SC, e início da implantação dos Cieds. 

SETEMBRO/88 Realização do III Concurso Nacional de Software Educacional. 

JANEIRO/89 Realização do II Curso de Especialização em Informática na Educação – 

Formar II. 

MAIO/89 Realização da Jornada de Trabalho Luso-Latino-Americana de Informática na 

Educação, promovida pela OEA e Inep/MEC, PUC/Petrópolis/RJ. 

OUTUBRO/89 Instituição do Programa Nacional de Informática Educativa –Proninfe – na 

Secretaria-Geral do MEC. 

MARÇO/90 Aprovação do regimento interno do Proninfe. 

JUNHO/90 Reestruturação ministerial e transferência do Proninfe para a Senete/MEC. 

AGOSTO/90 Aprovação do Plano Trienal de Ação Integrada – 1990/1993. 
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SETEMBRO/90 Integração de metas e objetivos do Proninfe/MEC no Planin/MCT. 

FEVEREIRO/92 Criação de rubrica específica para ações de informática educativa no 

orçamento da União. 

ABRIL/97 Lançamento do Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo). 

Fonte: NASCIMENTO (2007, p. 34) 

Porém o surgimento ativo da implementação do computador como instrumento 

facilitador do ensino-aprendizagem, ainda segundo Borba e Penteado (2003, p. 21), se deu no 

Estado de São Paulo em meados de 1998, com o projeto “A escola de cara nova na era da 

informática”. Após essa iniciativa, houve outras instituições de ensino que adotaram o uso 

dessa ferramenta e criaram espaços destinados a esse projeto, espaços esses onde eram 

encontrados impressoras, câmeras de vídeo, softwares e acesso à internet. Os softwares mais 

utilizados pelos professores dessas instituições eram: Cabri II, Supermáticas, Fracionando, 

Divide andConquer, Excel, Factory, BuldingPerspestive, dentre outros. 

Portanto, podemos concluir que para que alguns desses recursos sejam aplicados é 

necessário a capacitação adequada para o professor que se propuser a usufruir de um software, 

por exemplo, pois ao final de cada aplicação, no momento que é destinado a avaliação se estes 

não estiverem preparados irão acabar não aproveitando as mais variadas potencialidades dos 

seus alunos, tampouco induzindo-os a reflexão sobre o que foi produzido em aula. Para os 

Parâmetros Curriculares nacionais (BRASIL, 2001):  

 

Recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores e 

outros materiais têm um papel importante no processo de ensino e 

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. (BRASIL, 2001, p. 20). 

 

Existe uma concepção de que quando se fala em software imediatamente ligamos 

simplesmente a um programa de computador, e às vezes não lembramos que também pode ser 

uma ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1999): 

 

Esse impacto da tecnologia, cujo instrumento mais relevante é hoje o 

computador, exigirá do ensino da Matemática um redirecionamento sob 

uma perspectiva curricular que favoreça o desenvolvimento das habilidades 

e procedimentos com os quais o indivíduo possa se reconhecer e se orientar 

nesse mundo do conhecimento em constante movimento. (BRASIL, 1999, 

p. 41) 
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O uso de computadores ou de softwares no âmbito escolar ainda é raro em muitas 

escolas devido à falta de formação de professores e/ou descuido por parte dos governantes 

com a educação. Para Pacheco e Barros (s/a, p.3) a utilização de softwares educativos pode 

não ser uma possibilidade tão fácil dependendo da disponibilidade destes recursos no 

ambiente escolar e o preparo dos professores no uso didático dos softwares. 

Devemos levar em consideração também o comportamento de alguns diretores a 

respeito da utilização do laboratório de informática, muitos não promovem a implementação 

do mesmo e quando se implementam acabam criando diversas barreiras para blindar a 

utilização dos professores e dos alunos. Muitos gestores de escolas exigem um plano 

detalhado sobre as atividades a serem propostas com o uso dos computadores, o que diminui 

ou inibe a utilização desses recursos na escola. 

Outro ponto para o qual devemos atentar é o fato de que a política ainda influencia 

muito nos programas de educação existentes no Brasil, sempre que há mudança de 

governantes para a entrada de outro, surge de imediato o receio de cortes ou até mesmo 

cancelamentos de verbas, o que acaba prejudicando e retardando a expansão tecnológica no 

país. Segundo Borba e Penteado (2003, p. 23) no ano 1980 os Centros de Informática 

Educacional (Cieds) deixaram de receber o apoio do governo federal prejudicando assim a 

capacitação dos professores. 

Os relatos de experiências e pesquisa com a utilização de softwares nas aulas revelam 

que eles proporcionam aos alunos um notório aproveitamento e uma acentuada diferença em 

seus conhecimentos, causando assim uma maior capacidade de cognição e dedução por parte 

do alunado. 

Desse modo, em várias análises e estudos feitos com alguns estudantes, o êxito logo 

após a utilização de algum recurso tecnológico nas aulas foi verificado que a compreensão e o 

interesse por parte deles cresceu, provando mais uma vez que recursos tecnológicos realmente 

facilitam e aprimoram o conhecimento do indivíduo, pelo fato de ser um método de ensino 

novo, embora já defendido há algum tempo e por proporcionar uma significativa relevância 

para a Educação Matemática. “O acesso à tecnologia, [...] proporciona aos alunos a 

possibilidade de desenvolver conhecimentos matemáticos que emergem das suas experiências 

concretas” (NCTM, 1994 apud AMADO; CARREIRA, 2008, p. 287). 

Observemos, por exemplo, uma situação onde o uso do software pode ser aplicado 

para melhorar a compreensão do conteúdo função. Tomemos duas questões sobre funções que 
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estão no documento do SAEB (BRASIL, 2011, p. 112). A primeira questão, associada ao 

Descritor 24 - Reconhecer a representação algébrica de uma função do 1.º grau dada o seu 

gráfico, tem como objetivos a possibilidade de avaliar a capacidade de os alunos associarem o 

gráfico de uma função polinomial de 1º grau com a representação algébrica. Em seguida, uma 

tabela expressa o índice de acertos e erros.  

Figura 1 – Questão do SAEB sobre gráfico de função afim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL (2011, p. 112) 

 

De acordo com o que nos apresenta a quadro dos percentuais dos alunos que fizeram a 

prova do SAEB, houve um alto percentual de erros (73%) e um baixíssimo percentual de 

acertos que foi de 22%. Segundo as orientações do documento SAEB (BRASIL, 2011): 

 

O professor poderá partir dos modelos apresentados no descritor 23 e 

trabalhar a construção da expressão algébrica, determinando, por análise, os 

coeficientes angular e linear. É importante ressaltar a ideia da formação de 

diferentes representações algébricas, na medida em que se alteram os 

coeficientes e, também, observar que mudanças nos coeficientes implicam 

em alterações no comportamento. Nesse caso, é sugestivo apresentar 

expressões para retas paralelas, concorrentes. (BRASIL, 2011, p. 113). 

 

Uma das propostas é trabalhar em sala de aula a apresentação do coeficiente angular 

da reta  ( )       e mostrar também a variação do comportamento da função de forma 

dinâmica, proposta essa que seria bem colocada no software Geogebra, que ao introduzir os 
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valores dos coeficientes   e   da função automaticamente, geraria gráficos de acordo com as 

funções apresentadas proporcionando possibilidades para o aprendizado dos alunos.  

Ainda no documento do SAEB (BRASIL, 2011, p. 119), outro exemplo que podemos 

citar está associado ao Descritor 30 - Identificar gráficos de funções trigonométricas (seno, 

cosseno, tangente), reconhecendo suas propriedades. No qual sugere como objetivo avaliar a 

capacidade do aluno, dada uma função trigonométrica, identificar o gráfico que a representa e 

vice-versa. 

 

Figura 2–Questão do SAEB gráfico de função cos(x)  

 

Fonte: BRASIL (2011, p. 119) 

 

De acordo com os dados apresentados acima podemos notar a diferença entre a 

quantidade de acertos e a quantidade de erros, pois o percentual de acerto corresponde a 
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minoria de 26% e a soma de todos os valores de erros é de 69%. De acordo com o Relatório do 

SAEB (BRASIL, 2011): 

 

Esse assunto é de grande importância para o ensino de Matemática no ensino 

médio e deve ser tratado com muito cuidado e dedicado a ele bastante 

tempo. O foco deve ser nos gráficos de seno, cosseno (principalmente) e 

tangente. A partir do circulo trigonométrico, monta-se uma tabela, 

verificando-se, para os pontos principais (0,  , e 2  ), os valores da função, 

seu crescimento ou decrescimento, sinal e, a seguir, constrói-se seu gráfico. 

E importante destacar a periodicidade das funções, sua amplitude, seu 

domínio e sua imagem. Exemplos: determinados tipos de movimentos, 

eletricidade, oscilação das marés. (BRASIL, 2011, p. 121). 

 

A proposta para ambas as situações descritas anteriormente poderia ser através do 

Geogebra com o intuito de mostrar para os alunos os zeros de cada uma das funções, o 

decrescimento e crescimento de funções, mostrar que o gráfico da função seno ou cosseno 

limita-se entre -1 e 1 explorando a geometria dinâmica. Além disso, podemos trabalhar com 

as funções Seno e Cosseno junto à inserção de seletores aplicados no Geogebra, essa 

aplicação se dá devido a possibilidade de limitação no intervalo entre -1 e 1. A partir desse 

momento os estudantes podem tirar suas próprias conclusões a respeito do assunto como 

sugere o documento do SAEB (BRASIL, 2011, p. 106). 

 
2.2  Software educativo ou software educacional: aplicações em sala de aula 

Softwares Educativos têm como propósito inicial o ensino. O seu objetivo principal é 

contribuir para que o aprendiz obtenha novos conhecimentos, tendo em vista que o próprio foi 

criado com a finalidade de levar ao aluno a construir um determinado conceito referente a um 

conteúdo. Já os Softwares Educacionais é um produto aperfeiçoado para a sala de aula, 

mesmo que não tenha sido construído para essa finalidade. (SOFFA, ALCANTARA, s/a, p. 

4924). 

Borba (2014) organizou cronologicamente e caracterizou em quatro fases o uso de 

softwares na educação: a fase inicial ocorreu com a linguagem LOGO; a segunda fase foi 

marcada pelos softwares de geometria dinâmica; a terceira fase ocorreu com o uso da internet 

e com cursos à distância e a quarta e última fase também com a internet só que de forma 

rápida e democrática, que permite a publicação de material digital na rede (BORBA, 2014, p. 

13). 
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A primeira fase trata-se do uso de calculadoras simples e científicas, porém não fica 

retida a apenas isso, essa fase foi marcada de fato pela a utilização do software de linguagem 

conhecida como LOGO. Borba (2014, p. 18) afirma que o uso dessa ferramenta se deu a partir 

do ano de 1986, sendo área de pesquisa de nomes como: José Armando Valente, Janete Frant, 

Lulu Healy e Léa Fagundes esses desempenharam um papel fundamental para a promulgação 

de conhecimentos a respeito das tecnologias informáticas (TI). 

No software LOGO os comandos inseridos são executados por uma tartaruga virtual 

que fica na área de trabalho. Vejamos a seguir o layout do software SUPERLOGO 3.0. 

 

Figura 3 – Layout do SUPERLOGO 3.0 

 

Fonte: Imagem capturada pelo próprio autor 

Cada comando inserido na janela de comandos deve ser acompanhado sempre de um 

número e das iniciais que se deseja que a tartaruga desenhe, como por exemplo, GD 90 (gire à 

direita 90 graus), PF 120 (Para Frente 120 passos) e assim por diante. 

Na segunda fase que teve início na metade dos anos 1990, segundo Borba (2003, p. 

22), durante este tempo foi surgindo à popularidade do uso do computador. Algumas pessoas 

já o possuíam em suas residências, a partir desse momento surgiram também os mais variados 
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questionamentos a respeito de como seria a vida dos estudantes e professores com o 

computador no seu social e profissional. 

Esta fase para Borba (2003, p. 22) foi marcada pela criação de softwares e expansão de 

formação continuada para professores, foi exatamente nesse período que surgiram as 

primeiras iniciativas de uso de Softwares Educacionais. Nesta fase foram criados softwares de 

diferentes finalidades como, por exemplo: Winplot, FuneGraphmathica, esses mais utilizados 

para o estudos de representações de funções, já o CabriGéométre e o Geometricks satisfazem 

a utilização da geometria dinâmica, e o Maple foi destinado a utilização da computação 

algébrica. 

Ainda durante a segunda fase não havia distinção entre desenhos e construções se 

confeccionados com lápis e papel, já com a inserção do software de geometria dinâmica esse 

quadro mudou, passou-se a distinguir cada um através de análises feitas em seus próprios 

programas.  

A Terceira fase iniciou-se em 1999 (BORBA, 2003, p.31) e trouxe a novidade do 

surgimento da internet para as escolas. A internet passou a ser uma aliada para as informações 

e para o aprendizado, proporcionou também o aumento a comunicação entre o aluno e seu 

professor, de modo em que eles puderam a partir daí criar fóruns de debates sobre assuntos 

vistos em sala de aula e trocar e-mails. 

A partir do surgimento da internet, os cursos à distância foram crescendo e passaram a 

explorar softwares para a aplicação de atividades, um dos softwares mais utilizados foi o 

Winplot, o uso desse recurso se dava por meio de uma sincronia entre videoconferências e 

manipulação do programa para resolução de atividades. Vejamos abaixo alguns exemplos de 

atividades que eram propostas por professores dos cursos virtuais no software Winplot, essas 

atividades podem ser encontradas no livro de Borba (2003): 

 Como a equação 2
x
 = 5 pode ser resolvida utilizando-se o software Winplot?  

 Plote y = 2
x
 e y = 5 e identifique o ponto de interseção. 

 

O software Winplot tem como principal característica a possibilidade de avaliação de 

gráficos em duas ou três dimensões, sua principal função é traçar gráficos e efetuar algumas 

operações. Vejamos a seguir o Layout do software Winplot: 
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Figura 4 – Layout do Winplot 

 

Fonte: Imagem capturada pelo próprio autor 

 

Borba (2014, p. 35) ressalta que a quarta fase teve início em meados de 2014 com o 

aparecimento da internet rápida. Devido a esse movimento foram aprimorados diversos 

recursos dependentes desse surgimento.  

Ainda segundo Borba (2014, p. 35), durante essa fase se tornou comum o uso do termo 

tecnologias digitais (TD). Essas interações virtuais só são possíveis devido ao avanço 

alcançado pela tecnologia. Além disso, as interações proporcionam ao indivíduo uma 

significativa ampliação das suas potencialidades cognitivas. Porém, isso não significa dizer 

que ao surgimento de uma nova fase automaticamente abandone-se ou deixe de usar as 

anteriores, pelo contrário elas se completam entre si de maneira a serem indispensáveis para a 

aplicação de alguma delas. 

O quadro a seguir reúne as informações sobre as fases do uso das tecnologias digitais 

em Educação Matemática.  

 

Quadro 2 – As quatro fases das tecnologias digitais em Educação Matemática 

 

 

Tecnologia Natureza ou base 

tecnológica das 

atividades 

Perspectivas ou 

noções teóricas 

Terminologia 

Primeira fase 

(1985) 

Computadores, 

calculadoras 

simples e 

 

LOGO Programação 

Construcionismo; 

micromundo. 

Tecnologias 

informáticas (TI). 
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cientificas. 

 

 

Segunda fase 

(inicio dos 

anos 1990) 

 

 

Computadores 

(popularização 

calculadoras 

gráficas) 

Geometria dinâmica 

(CabriGéométre; 

Geometriks); múltiplas 

representações de 

funções (winplot, 

Funções Mathematica); 

CAS (Maple); jogos. 

Experimentação, 

visualização e 

demonstração; zona 

de risco; 

conectividade; ciclo 

de aprendizagem 

construcionista; 

seres-humanos-com-

mídias. 

TI; software 

educacional; 

tecnologia 

educativa. 

 

 

 

Terceira fase 

(1999) 

 

Computadores, 

laptops e 

internet. 

 

Teleduc; e-mail; chat; 

fórum; google. 

 

Educação a distância 

online; interação e 

colaboração online; 

comunidades de 

aprendizagem. 

Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

(TIC). 

 

 

 

Quarta fase 

(2004) 

 

 

Computadores

; laptops; 

tablets, 

telefones 

celulares;  

internet rápida. 

GeoGebra; objetos 

virtuais de 

aprendizagem; Applets; 

vídeos; YouTube; 

Wolfram;Alpha; 

Wikipedia; Facebook; 

ICZ; Second Life; 

Moodle. 

Multimodalidade; 

telepresença; 

interatividade; 

internet em sala de 

aula; produção e 

compartilhamento 

online de vídeos; 

performance 

matemática digital. 

Tecnologias 

digitais (TD); 

tecnologias 

móveis ou 

portáteis. 

Fonte: BORBA (2014, p. 39) 

 

Podemos notar que as fases citadas acima dependem umas das outras para 

continuarem dando resultados. A tabela acima nos mostra também que mesmo a primeira fase 

tendo seu surgimento nos anos de 1999, ainda hoje seus recursos são bastante utilizados, o 

que não é diferente para as outras fases, desse modo percebemos ainda que todas as fases 

embora que já existentes a alguns anos permanecem atuais. 

Um dos exemplos mais antigos de tecnologia é o uso de calculadoras nas aulas de 

Matemática, onde muitos professores já conseguem aceitar a ideia que o uso de calculadoras 

em suas aulas não irá prejudicar a compreensão do seu aluno (WALLE, 2009, p.131). Pelo 

contrário, o uso de calculadoras pode ser de grande ajuda para atividades que possuem níveis 

elevados ou não de contas e expressões matemáticas, claro que se usada de maneira correta e 

coerente de modo que não permita que o aluno se prenda em apenas digitar os valores sem 

saber realmente qual o proposito de usá-la. As calculadoras são fortemente indicadas pelos 

documentos de orientação nacional. De fato, de acordo com os PCN (BRASIL, 2001): 
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Estudos e experiências evidenciam que a calculadora é um instrumento que 

pode contribuir para a melhoria do ensino da Matemática. A justificativa 

para essa visão é o fato de que ela pode ser usada como um instrumento 

motivador na realização de tarefas exploratórias e de investigação. 

(BRASIL, 2001, p. 46). 

 

 

A calculadora, além disso, também é responsável por proporcionar aos alunos o 

primeiro contato com um recurso tecnológico, além de facilitar a verificação de resultados e o 

surgimento de erros. 

Outra tecnologia bastante utilizada nos dias atuais além do uso da calculadora é a 

utilização de planilhas eletrônicas nas aulas de Matemática. As OCEM (BRASIL, 2006), 

afirma que: 

As planilhas eletrônicas são programas de computador que servem para 

manipular tabelas cujas células podem ser relacionadas por expressões 

matemáticas. Para operar com uma planilha, em um nível básico, é preciso 

conhecimento matemático similar àquele necessário ao uso de calculadora, 

mas com maiores exigências quanto à notação de trabalho, já que as 

operações e as funções são definidas sobre as células de uma tabela em que 

se faz uso de notação para matrizes. (BRASIL, 2006, p. 87). 

 

A aplicação de planilhas eletrônicas no ensino e aprendizagem da Matemática requer o 

mínimo de conhecimento possível a respeito de notações e diferentes conceitos, 

principalmente no conteúdo de funções. 

 Nos dias atuais existe uma enorme variedade de softwares voltados para a Educação 

Matemática esses softwares possuem qualquer tipo de licença possibilitando aos que desejam 

um acesso mais simplificado, considerando todos os aspectos monetários do usuário ofertando 

a possibilidade de qualquer indivíduo que tenha o mínimo de interesse possível pela disciplina 

de Matemática usufruir de um recurso tecnológico sem precisar pagar muito por ele, a 

exemplo das calculadoras e planilhas eletrônicas, a seguir mostraremos alguns desses 

softwares.  

 

Quadro 3 - Softwares voltados para a educação 

SOFTWARE IDIOMA LICENÇA 

A Nova Aritmética da 

Emilia 

Português Gratuito para testar 

Ábaco Português Gratuito 

AddOrSubtract Inglês Gratuito 
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Aprendendo a Contar 2.1.7 Português Gratuito para testar 

Aprendendo Matemática Português Gratuito para testar 

Big MathAttack (32-bit) 2.50 Inglês Gratuito para testar 

Box &WhiskersDrill 1.0 Inglês Gratuito 

BrainChallenge Inglês Gratuito para testar 

CabriGeometry II Plus Inglês, Francês, Espanhol, 

Italiano, Alemão, Português 

Gratuito para testar 

CD Matematicarlos- 

Núemros Decimais 1.0 

Português Gratuito para testar 

CmapTolls Inglês, Espanhol, Português, 

Turco, Francês, Alemão, 

chinês, Suécia. 

Gratuito 

Coleção Coelho Sabido Português Gratuito para testar 

Conexões 1.0 Português Gratuito 

Desafios Matemáticos 2.7 Português Gratuito 

Dino Trilogy 4.0 Inglês Gratuito para testar 

Ejercicios de Matemáticas Espanhol Gratuito 

Elica Inglês Gratuito 

Equilíbrio 1.0 Português Gratuito 

EvaluatingCrossnumber 

Puzzles 1.0 

Inglês Gratuito 

Flash Math 1.04 Inglês Gratuito para testar 

FormulatorTarsia 3.7 Inglês Gratuito 

FractionCalculatorandCheat 

1.0.4 

Inglês Gratuito para testar 

GCompris 8.3.5 Inglês-Possui suporte em 

Português 

Gratuito para testar 

Geogebra 5.0 Chinês, Croata, Holandês, 

Francês, Russo, Eslovaco, 

Alemão, Húngaro, Italiano, 

Coreano, Polonês, Português 

e Espanhol. 

Gratuito 

Gerador de MDC e MMC Português Gratuito 

Imagine Português Gratuito para testar 

Kitsune 2.0 Inglês Gratuito 

Kolobok 2.0 Inglês Gratuito 

Kturtle Inglês Gratuito 

Maple  Inglês Gratuito 

Ma Tris Inglês Gratuito para testar 

Mario The Mathematician Inglês Gratuito 

Matego 1.32 Inglês Gratuito para testar 

MatematicasD Português Gratuito 

Math Blaster 1 Inglês Gratuito para testar 

Math Ninja 1.01 Inglês Gratuito 

Math Stars Inglês Gratuito para testar 

Math1 Inglês Gratuito para testar 

Math-aMaze Inglês Gratuito 

Mathematics 9.2 Inglês Gratuito 

MatheMax Pro Inglês Gratuito para testar 
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MathFlashcards 1.0 Inglês Gratuito para testar 

MathFlight 1.42 Inglês Gratuito para testar 

MathGamesLevel 1 Inglês Gratuito 

MathHomeworkMaker 1.0 Inglês Gratuito 

MathMenFromMars 1.0 Português Gratuito para testar 

MathPractice 3.0.1 Inglês Gratuito 

MathQuiz 2.01 Inglês Gratuito 

Matrix sudoku 2.1 Inglês Gratuito 

mBasics 1.0 Inglês Gratuito para testar 

MEG 1.0 Inglês Gratuito para testar 

Memória 1.21 Português Gratuito 

Mind4Math Advanced 1.0 Inglês Gratuito para testar 

Mind4Math Decimals 1.1 Inglês Gratuito para testar 

Multidominó 1.0 Português Gratuito 

MultiMaze Mountain 21.2 Inglês Gratuito para testar 

Multiplication Game 1.1 Inglês Gratuito 

Multiplication Master 2.1 Inglês Gratuito 

Mundo da Criança Português Gratuito para testar 

MWorksheet Inglês Gratuito para testar 

Mysudoku 1.62 Inglês Gratuito 

Números Corretos 1.0 Português Gratuito 

Operações Matemáticas 1.0 Português Gratuito para testar 

PennyPenguin’sMath Bingo Inglês Gratuito para testar 

PhET Inglês Gratuito para testar 

QuickMath Inglês Gratuito 

Smart Panda Português Gratuito 

StrangeAttractors2 Inglês Gratuito para testar 

SuperBrain 1.0 Inglês Gratuito 

SuperLogo Português Gratuito 

The IllogicalJourneyofOrez Inglês Gratuito 

TimezAttack Inglês Gratuito 

Trilha Matemática 1.0 Português Gratuito 

TuxMathScrabble 4.0 Português Open source (formato 

código-aberto geralmente 

grátis) que por definição, não 

perderá suas funcionalidades. 

TuxoftheMathCommand Inglês Gratuito 

Twenty Four 1.0 Inglês Gratuito 

Visual Class Português Gratuito para testar 

Winplot Chinês, Croata, Holandês, 

Francês, Russo, Eslovaco, 

Alemão, Húngaro, Italiano, 

Coreano, Polonês, Português 
e Espanhol. 

Gratuito 

Xlogo Alemão, árabe, francês, 

espanhol, português, galês e 

esperanto. 

Gratuito 

Fonte: Adaptado de Bona (2009, p. 38). 
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O uso de softwares nas aulas de Matemáticas tem funções importantes para o 

aprendizado, porém esses recursos requerem algumas habilidades e competências que vão 

muito além de apenas utilizar um simples computador.  

 

2.3 O GeoGebra e suas aplicações 

 

O Geogebra trata-se de um software matemático onde se trabalha a álgebra, o cálculo 

e a geometria. Esse software foi criado por Markus Hohenwarter na Universidade de 

Salzburg, com o intuito de que fosse inserido em escolas de educação básica. Considerado um 

dos mais completos softwares que conhecemos, além de ser um software livre, com ele 

podemos trabalhar os mais diversos conteúdos, daí percebemos que o Software Geogebra não 

se limita apenas a questões algébricas, pelo contrário, o software Geogebra é um dos mais 

completos, pois podemos utilizá-lo para cálculos e geometria. Outras contribuições desse 

software podem ocorrer também nas aulas de derivadas, trigonometria dentre outros mais 

utilizados no ensino superior.  

Para (Paiva, 2012, p. 2) o Geogebra pode ser considerado um software com duas 

características: Instrucionista e Construcionista. A forma Instrucionista do software serve de 

apoio ao professor para apresentar instruções de uso ao seu alunado. Já a abordagem 

Construcionista permite que o próprio aluno manipule o software criando suas próprias 

opiniões. 

Segundo Araújo e Nóbriga (2010, p.1), um dos diferenciais do Geogebra, em relação 

aos outros softwares de Geometria Dinâmica, é o fato 

 

[...] de se poder acessar as funções, tanto via botões na barra de ferramentas, 

quanto pelo campo de entrada. Além disso, pode-se alterar as propriedades 

dos objetos construídos via janela de álgebra e também através de algumas 

ferramentas do botão direito do mouse. (ARAÚJO; NÓBRIGA, 2010, p. 1) 

 

Portanto, além do Geogebra ser um instrumento de fácil manipulação, ele ainda pode 

ser um instrumento valioso no ensino-aprendizagem nos dias atuais. Pelo fato de ser gratuito, 

ou seja, acessível para todos que se interessarem, permite formas diferenciadas de 

manipulação, e ainda conta com a opção de linguagem em português, já que não são todos os 
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softwares que possuem essa opção. Vejamos abaixo o layout do Geogebra na versão mais 

atual: 

 

Figura 5 – Layout do Geogebra versão 5.0 

 
Fonte: Imagem capturada pelo próprio autor 

 

Observemos agora que o campo chamado de barra de ferramentas possui algumas 

funcionalidades como: Mover, Novo ponto, Reta definida por dois pontos, Reta 

perpendicular, Polígono, Círculos dados Centro e um de seus pontos, Elipse, Ângulo, 

Reflexão em relação a uma reta, Inserir texto, Controle Deslizante, Mover janela de 

visualização. Conforme ilustrado na figura a seguir.  

Figura 6 - Barra de ferramentas do Geogebra 

 

Fonte: Próprio autor 
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Ao explorarmos os ícones explícitos na barra de ferramenta notaremos que ao 

clicarmos em uma seta localizada abaixo do lado direito, abrirá um leque de outras opções. , 

como veremos no quadro 4 a seguir. 

 

Quadro 4- Ferramentas do Geogebra 

 

Fazem parte do bloco 

de “FUNÇÕES 

GERAIS”. 

Essas ferramentas 

servem 

necessariamente para 

mover ou rotacionar 

um objeto para 

determinado lugar. 

 

Fazem parte do bloco 

de ferramenta definido 

por: “POLIGONO”. 

 

Servem basicamente 

para a construção de 

polígonos definidos a 

partir de vários pontos. 

 

Fazem parte do bloco 

de funções 

“PONTO”. 

 

Essas ferramentas é 

basicamente para 

pontos, sendo elas 

criação, junção dentre 

outros. 

 

Fazem parte do bloco 

de “SEÇÃO 

CÔNICA”. 

 

Construção de cônicas 

a partir de pontos 

definidos. 

 

Fazem parte do bloco 

de “VETORES”. 

 

Servem para definir 

segmento, criar reta 

que passem por 

diferentes pontos, 

dentre outras 

funcionalidades.  

Fazem parte do bloco 

denominado de 

“QUÁDRICAS” 

 

Servem 

necessariamente para a 

construção de 

quádricas.  
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Fazem parte do bloco 

definido por: 

“RETAS”. 

 

Servem 

especificamente para 

construção de retas. 

 

Essas ferramentas 

fazem parte do bloco 

de denominados por: 

“ÂNGULO” 

 

Servem para a 

construção de ângulos 

e/ou apresentação de 

sua área, perímetro, 

distancia e 

comprimento. 

 

Fazem parte do bloco 

definido por: 

“TRANSFORMAÇÕ

ES 

GEOMETRICAS”. 

 

Serve para transladar 

objetos e figuras, 

inversão de círculos, 

rotação dentre outros. 

 

Fazem parte do bloco 

de conteúdos definidos 

por: “IMAGENS E 

TEXTOS” 

 

Serve para inserção de 

figuras e textos, além 

de servir como inspetor 

de funções. 

 

Fazem parte do bloco 

denominado por: 

“SELETORES” 

 

Neles podemos 

mover a variação do 

objeto, pode-se 

também exibir ou 

ocultar figuras. 

 

Fazem parte do bloco 

definido por: “MOVER 

AREA DE 

TRABALHO” 

 

Com essas ferramentas 

podemos reduzir ou 

aumentar a área de 

trabalho, esconder ou 

exibir figuras e objetos. 

Fonte: Próprio autor 

 

O Geogebra é um software criado especificamente para fins matemáticos, portanto sua 

contribuição e funcionalidade estão voltadas para qualquer conteúdo matemático que 

quisermos, cada ferramenta tem sua particularidade e função para que possam ser realizados 

trabalhos com eficiência. O que não se torna diferente para o conteúdo de funções, pois uma 

grande parte de suas ferramentas pode ser utilizada para este conteúdo, como por exemplo, as 



33 

 

 

ferramentas que podemos acionar nos seguintes blocos: Seletores, Mover, Área de Trabalho, 

Funções Gerais dentre outras. A funcionalidade do Geogebra para o trabalho com funções é 

bastante significante. Vejamos a seguir algumas aplicações disponíveis na internet para o 

estudo de funções no software Geogebra. 

A imagem a seguir trata de uma plotagem de uma função exponencial. Funções 

exponenciais são utilizadas para a representação de crescimento e decrescimento de uma 

quantidade ou de uma população, por exemplo. Movendo os seletores é possível obter uma 

família de funções do tipo     . 

 

Figura 7 - Função Exponencial no Geogebra 

 

Fonte: http://geogebratube.com/material/show/id/12813. Acessado em: 16 fev. 2015 

 

A figura a seguir apresenta o ciclo trigonométrico. Funções trigonométricas 

são funções importantes no estudo dos triângulos e na modelação de fenômenos recorrentes, 

como eletricidade, mecânica, música, topografia, dentre outros. Movendo o ponto C 

percebemos uma variação nos valores, mais especificamente com relação ao ângulo θ que 

passa a aumentar ou diminuir de acordo com as movimentações que são feitas com o ponto 

indicado, ficando negativo ou positivo, modificando assim seus valores de seno e cosseno. 

Figura 8 – Ciclo Trigonométrico no Geogebra 

http://geogebratube.com/material/show/id/12813
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_(matem%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulos
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Fonte: http://geogebratube.com/material/show/id/70236. Acessado em: 16 fev. 2015 

 

A figura a seguir, nos mostra uma representação gráfica com a plotagem de uma 

função quadrática que pode ser chamada também de função polinomial cuja lei de formação é 

dada por:  ( )           . Os seletores estão associados aos coeficientes     e  . Ao 

movimentarmos o seletor a nossa parábola vai se estreitando, ou seja. quanto maior o valor 

atribuído para o seletor a mais estreita a parábola se torna, se diminuirmos o valor de a, a 

nossa parábola “se abre”. Com o seletor no valor de zero a mesma se torna uma reta. Ainda 

sobre o seletor a, ao atribuirmos a ele um valor negativo o gráfico assume uma posição 

contrária, ou seja, o gráfico adota uma imagem na qual sua concavidade volta-se para baixo. 

Quando movimentamos o seletor   para os números negativos a parábola assume um valor 

para o delta positivo, se mudarmos o seletor   para os números positivos, delta assume um 

valor totalmente negativo. O seletor c representa o valor referente ao ponto em que a parábola 

toca o eixo   ou eixo das ordenadas. 

 

 

 

 

 

http://geogebratube.com/material/show/id/70236


35 

 

 

Figura 9 - Função Quadrática no Geogebra 

 

Fonte: http://geogebratube.com/material/show/id/66700. Acessado em: 16 fev. 2015 

 

2.4 O Excel e suas aplicações 

 

O Microsoft Excel é o componente de planilha eletrônica do Office, o mesmo foi 

desenvolvido para efetuar cálculos sobre seus dados. Em outras palavras, é uma área de 

cálculo em forma de planilha, por meio da qual operações matemáticas poderão ser realizadas 

rapidamente, sejam estas simples ou complexas. Por meio deste programa, é possível escolher 

diversas funções predefinidas para executar cálculos financeiros, estatísticos, matemáticas e 

outros em qualquer setor profissional que tenha no seu trabalho. Vejamos o Layout do 

Software Excel 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geogebratube.com/material/show/id/66700
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Figura 10 – Layout do Excel 2010 

 

Fonte: Imagem capturada pelo próprio autor 

 

O Excel nos permite inserir vários tipos de dados em suas planilhas, tais como: textos, 

números, fórmulas dentre outros. As planilhas do Excel possuem um alinhamento padrão, em 

que os textos são alinhados automaticamente à esquerda das células, números à direita e 

valores lógicos são sempre centralizados. No entanto essas configurações podem ser alteradas 

no momento em que se fizer necessário, adequando-se facilmente a qualquer gosto.  

As figuras a seguir exemplificam algumas das possibilidades de se trabalhar com o 

software Excel na sala de aula. Com ele podemos fazer a aplicação em diferentes campos da 

matemática.  
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Figura 11 - Gráficos no Excel 

 

Fonte: www.analyticscanvas.com. Acessado em: 13 ago. 2014 

 

De acordo com a figura acima podemos verificar a presença de três diferentes tipos de 

gráficos conhecidos como: gráficos de linhas, gráficos de setores e gráficos de barras 

(Também conhecido como gráfico de colunas). A inserção desses gráficos nas aulas de 

matemática pode ser a partir da interpretação dos dados apresentados neles. Esses tipos de 

gráficos também são bastante utilizados em pesquisas de ordem quantitativas. 

Figura 12 - Planilha orçamentária no Excel 

 

Fonte: www.netdownloads.com.br. Acessado em: 13 ago. 2014 

http://www.analyticscanvas.com/
http://www.netdownloads.com.br/
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A figura acima evidencia a possibilidade de uso de planilhas na educação matemática 

pois permite a aplicação de juros, porcentagens, quatro operações dentre muitos, porém este 

gráfico especificamente não retém seu uso à apenas o ensino da matemática. Nela podemos 

fazer utilizações em campos distintos ou até mesmo em grandes empresas, como também se 

pode usar como norteador de gastos pessoais. 

 

Figura 13 - Função quadrática no Excel 

 

Fonte: www.prof-edigleyalexandre.com 

 

A imagem acima trata de uma aplicação do Excel com funções quadráticas. Além 

disso, observemos que do lado esquerdo da figura existe uma planilha em que podemos 

inserir seus valores e a partir desses valores analisarmos o comportamento do gráfico da 

função. 

Na aplicação matemática em conjunto com o conteúdo de funções a planilha Excel 

serve para que os alunos consigam visualizar como se comporta cada uma das funções 

construídas nela, como por exemplo, a atribuição de valores ao campo destinado para tal 

tarefa, pois a partir daí o gráfico terá variações diversas com relação as suas posições 

facilitando assim a compreensão por parte dos utilizadores do mesmo. 

http://www.prof-edigleyalexandre.com/
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3 RESULTADOS DA PESQUISA: LEVANTAMENTO DOS DADOS E DISCUSSÃO  

 

 

3.1  O perfil da escola pública Marlene Alves Mendes 

 

A escola Marlene Alves Mendes, está localizada na Rua Severino Mendes mais 

conhecida como Rua do Cajá. Essa escola é constituída de oito salas de aula, essas salas são 

divididas da seguinte forma: 6º anos A e B; 7º anos A e B; 8º anos A e B e 9ºanos A e B, uma 

sala destinada à direção, uma sala para professores, um laboratório de informática, uma 

cantina e quatro banheiros sendo dois destinados para professores e dois para alunos. 

A escola funciona nos turnos manhã, tarde e noite, porém pela manhã funciona o 

Fundamental I, pela tarde Fundamental II e a noite a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

No turno tarde as disciplinas e os professores são distribuídos da seguinte maneira: 2 

professores da disciplina de Português, 2 professores de Matemática, 3 de Geografia, 1 de 

Inglês, 2 de Artes, 2 de Ciências, 2 de História, 2 de Formação. A instituição de ensino 

Marlene Alves conta com cerca de 600 alunos matriculados, distribuídos nos três turnos. O 

turno da tarde especificamente é responsável por uma média de 320 alunos. 

O nosso estudo foi realizado nas turmas de 9º ano A e B, cada turma é composta por 

30 alunos, totalizando 60 alunos. 

 

3.2 As atividades propostas no Geogebra e no Excel 

 

 

3.2.1  Atividade 1 – Aplicação no Geogebra 

 

Propomos que fosse trabalhada a seguinte situação - problema: 

(SIlVA-2011) Eduardo ligou seu computador à internet. Para fazer uso dessa rede, ele paga 

uma mensalidade fixa de R$ 30,00, mais 15 centavos de real a cada minuto de uso. O valor a 

ser pago por Eduardo ao final do mês depende, então, do tempo que ele gasta acessando a 

Internet. 

a) Se Eduardo quer gastar, no máximo, R$ 90,00 no mês, por quantos minutos ele pode 

usar o serviço? Se Eduardo passar 30 minutos na internet quanto ele pagará? 

b) O que acontece quando t(tempo) = 0? E quando v(valor) = 0 o que isso significa? 

c) Construa uma tabela (GEOGEBRA) que relacione valores a serem pagos com o tempo 

de acesso à rede. Escreva os pares ordenados da planilha (GEOGEBRA), onde a 

primeira coordenada é o tempo de acesso e a segunda é o valor a ser pago; 
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 No menu EXIBIR, clique em PLANILHA (observe que ela aparecerá do lado 

direito da sua tela) 

 Insira os valores encontrados nas lacunas. 

 

d) Estabeleça uma relação entre as variáveis: tempo de acesso e valor a ser pago. 

e) Obtenha uma lei de formação que represente a relação entre as variáveis.  

f) Exiba a função no software GEOGEBRA. 

 Clique na bolinha que tem a função que você inseriu e aparecerá a função 

(observe que a lei de formação da função aparecerá no lado direito na 

JANELA DE ALGEBRA). 

g) Com base na tabela você conseguiria dizer se a função está crescendo ou decrescendo? 

h) Observando a lei de formação da função você diria que ela é crescente ou decrescente? 

i) Obtenha o gráfico da função no software (GEOGEBRA) e verifique como ele se 

comporta. (Crie controles deslizantes) 

 Clique no menu controle deslizantes, e em seguida clique em qualquer lugar da 

janela de visualização; (você fará isso duas vezes). 

 No campo de entrada digite a seguinte lei de formação     , e depois aperte 

ENTER. 

j) O que acontece se movimentarmos os seletores? Crie com seus colegas uma situação a 

partir do enunciado do problema e com auxílio do GeoGebra represente esta nova 

situação. 

 

 

O uso do software Geogebra proporcionou aos alunos a leitura e interpretação de um 

contexto e construção da função afim. Essa atividade se deu ao decorrer de duas aulas de 45 

minutos cada, aplicamos os questionários com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.  

Nesta atividade, inicialmente os alunos analisaram os dados inseridos no problema 

para tentar obter uma função que auxiliasse na resolução das questões que foram 

desenvolvidas. Em seguida descobriram qual a situação mais favorável para a utilização da 

sua internet. Para isso acontecer, eles encontrarão uma função do tipo  ( )          , 

onde R$ 30,00 é uma constante que representa o valor fixo e R$ 0,15 é o valor a ser cobrado 

por cada minuto  , de acesso a internet. Em seguida, a atividade consiste em utilizar o 

software Geogebra para analisar o comportamento da função afim, através da construção de 
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uma tabela de forma que compare as variáveis que constam no problema, mostrando a 

interdependência entre elas. 

No campo de entrada, o aluno digitará a função encontrada e apertará a tecla “enter” 

de maneira que o software Geogebra irá automaticamente gerar o gráfico da função afim. 

Vejamos a seguir a construção da atividade no software Geogebra: 

 

Figura 14 – Construção da Função Afim no Geogebra 

 

Fonte: Imagem capturada pelo próprio autor 

 

 

3.2.2  Atividade 2 – Aplicação no Excel 

 

Durante a realização da atividade 2, propomos que fosse trabalhada a seguinte 

situação - problema:  

 (Adaptado de Exatus – CFO ES 2013) Uma agência de viagens vende pacotes turísticos 

coletivos com destino a Fortaleza. Um pacote para 4 clientes custa R$ 200,00 por pessoa e, 

em caso de desistência, cada pessoa que permanecer no grupo deve pagar mais R$ 100,00 por 

cada desistente do pacote de viagem.  

 

a) Construa uma tabela (EXCEL) que relacione valores a serem pagos com pessoas 

desistentes e valor a ser pago. Escreva os pares ordenados da planilha (EXCEL), onde 

a primeira coordenada é a quantidade de pessoas que desistiram da viagem e a 

segunda é o valor a ser pago por cada pessoa que permanecer no grupo; 
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b) Estabeleça uma relação entre as variáveis: Pessoas desistentes e valor a ser pago por 

cada pessoa que permanecer no grupo; 

c) Com base nos dados da situação problema, tente descobrir a lei de formação dessa 

função; Insira os coeficientes da função (encontrados por você no item a) no EXCEL. 

O que você observa? 

d) A partir da lei de formação descubra qual o número de pessoas que devem realizar a 

viagem para que essa agência obtenha lucro máximo na venda desse pacote de 

viagens? 

e) A partir da imagem gerada no software (EXCEL) você diria que a função está 

crescendo ou decrescendo? Justifique sua resposta. 

f) Fale sobre sua concavidade, ela é voltada para cima ou para baixo? E se a concavidade 

for para baixo a > 0 ou a < 0? Justifique sua resposta. 

g) Se a = 0 o que vai acontecer? Justifique sua resposta. 

h) Crie com seus colegas uma situação a partir do enunciado do problema e com auxílio 

do Excel represente esta nova situação. 

 

A atividade fundamentou-se em utilizar o software Excel para um tratamento a 

respeito das funções quadráticas. A mesma foi adaptada do site Saber Matemática, retirada da 

prova do Curso de Formação de Oficiais do Espirito Santo (CFO ES) no ano de 2013.  

Este software foi utilizado da seguinte forma: os alunos analisaram o problema 

proposto, e depois descobriram quais seus coeficientes eles já sabiam que as funções 

quadráticas são modeladas da seguinte forma           . 

Os alunos inseriram os valores dos coeficientes encontrados e em seguida avaliaram o 

que aconteceu com o gráfico, cada valor que foi inserido influenciava no comportamento da 

função. 

Para a construção da atividade no Excel levamos a planilha devidamente programada 

para tal atividade. Os alunos resolveram as questões propostas, descobriram os valores e em 

seguida inseriram os valores encontrados na tabela. Vejamos abaixo a construção da Função 

quadrática no software Excel: 
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Figura 15 – Construção da Função Quadrática  

 

Fonte: Imagem capturada pelo próprio autor 

 

Nesta atividade o aluno precisou analisar os dados implantados no problema para obter 

uma função que o auxiliou nas próximas questões. Em seguida, descobriram qual o plano de 

viagem mais vantajoso. Foi descoberta uma função quadrática do tipo           . A 

aplicação do questionário foi feito no decorrer de duas aulas de 45 minutos cada, esse estudo 

foi feito com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

 

3.3 Avaliação das aulas e desempenho dos alunos 

 

 

Nossa atividade se estruturou em três momentos para a sua concretização em sala de 

aula, que foram os seguintes:  

O primeiro momento se deu como estava previsto no planejamento, inicialmente 

entregamos os questionários, logo após explicamos cada uma das questões, em seguida 

pedimos para que eles lessem o problema e interpretassem o que os mesmos indicavam. 

Depois disso, percebemos que os alunos não apresentaram dificuldades para compreender que 

15 centavos era o mesmo que R$ 0,15, descoberto isso eles conseguiram chegar a uma lei de 

formação que  satisfez o nosso enunciado.  

Em seguida foi trabalhada a instrumentalização do software Geogebra, com uma breve 

apresentação de suas ferramentas e do software de um modo geral. Os alunos, aos poucos 

foram se acostumando com as funções do software.  
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Durante a atividade muitos alunos mostraram um domínio quanto aos cálculos. 

Conseguiram perceber que há dependência nas variáveis envolvidas, como por exemplo, na 

Atividade 1 o valor a ser pago depende do tempo de acesso a internet. Logo depois, 

trabalhamos a inserção dos dados do questionário no software Geogebra, além de 

construirmos uma planilha no mesmo aplicativo. A partir dessa construção propomos a 

elaboração e manipulação do gráfico gerado pelo próprio software. 

No segundo momento, apresentamos a atividade referente ao software Excel. 

Inicialmente propomos a leitura e interpretação da situação problema, realizado essa tarefa 

propusemos a criação de uma relação que fosse estabelecida entre as variáveis do problema. 

Pedimos para que os alunos descobrissem uma lei de formação em que satisfizesse a situação 

problema. Posteriormente, foi pedido aos alunos que discutissem entre si para formarem 

opiniões quanto ao número de pessoas que iam viajar e o valor a ser pago por cada pessoa que 

fosse participar da viagem. Pedimos para que eles inserissem os dados no software e 

analisassem quanto ao crescimento e decrescimento da função, notamos que a dificuldade foi 

um pouco maior, pois eles tiveram que inserir os dados um a um para que algo acontecesse de 

diferente na função. 

No terceiro momento, os alunos comentaram suas descobertas com ambos os 

softwares. Após o término da resolução do questionário fizemos alguns questionamentos de 

forma oral apenas para que eles pudessem comentar sobre sua experiência com a utilização do 

Geogebra e do Excel no conteúdo de Funções.  

Algumas das opiniões sobre a utilização do Geogebra no conteúdo de Funções Afim 

foram: É interessante ter algo novo nas aulas, só assim à gente pode ver o gráfico direito; Se 

a gente resolver á mão e no programa vai dá o mesmo valor. De fato notamos toda essa 

euforia em utilizar os softwares nas feições de cada aluno, notamos também que eles ficaram 

encantados em ver do que os softwares eram capazes. 

Quando questionados sobre as dificuldades encontradas durante o uso do Geogebra 

surgiram diversas opiniões, porém a que nos chamou mais atenção foi: Minha maior 

dificuldade foi movimentar o seletor! De fato, notamos durante a aplicação da atividade uma 

pequena dificuldade em controlar o mouse para atribuir alguns valores pedidos, achávamos 

que os mesmos não sentiriam a menor dificuldade devido a utilização por parte deles em 

usufruir de outras tecnologias como o celular e o próprio computador. 

Questionamos os alunos também sobre a contribuição do software para a 

aprendizagem do conteúdo de Funções Afim e obtivemos comentários do tipo: Esse 

programa é excelente para a gente ver como fica o gráfico da função, pois é só colocar a 
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fórmula que o programa mostra o desenho.  Nessa fala percebi o quão é importante a 

utilização do Geogebra para as aulas de funções, desse modo os alunos visualizaram melhor 

as posições que o gráfico assumia. 

Ao serem indagados sobre a aplicação do software Excel no conteúdo de funções 

Quadráticas obtivemos as seguintes opiniões: Eu não sabia que o Excel também era um 

programa da matemática; O Excel não faz tudo só. Diante dessas opiniões constatamos um 

misto de surpresa e decepção, surpresa por descobrirem que o Excel não servia apenas para 

planilhas e decepção, pois os alunos perceberam que ele era um pouco mais limitado do que o 

Geogebra. 

Quando questionados a respeito das dificuldades encontradas os alunos tiveram a 

seguinte resposta: É difícil porque temos que saber tudo para depois começar a colocar no 

programa. Foram questionados também acerca das contribuições do software Geogebra para 

o conteúdo de Funções Quadráticas: A maior contribuição desse programa é que a gente se 

preocupa mais em querer saber quem é A, quem é B e quem é C, pois se não soubermos disso 

a gente não consegue fazer nada; Com o software eu pude ver onde a função cresce e onde 

ela decresce. Através dessas opiniões notamos que os alunos se sentiram desafiados a 

conhecerem um pouco mais sobre funções, já que o problema era distinguir dados da própria 

função pois era a partir dai que eles iriam inserir os dados na tabela para que surgisse o 

gráfico. 

As principais dificuldades que pudemos notar através da aplicação do questionário foi 

a interpretação dos alunos quanto ao enunciado do problema. Percebemos que os mesmos não 

possuíam a maturidade de ler e interpretar o que estava sendo proposto. 

Os alunos não estão habituados a diferentes aplicações de atividades, tampouco a 

interposição de um software para a explanação do conteúdo de funções. Embora não houvesse 

a mínima interação dos alunos com o software Geogebra, assim que apresentamos 

percebemos uma animação por parte deles em estarem usando algo novo na aula, constatamos 

ainda que a inserção do computador nas aulas além de promover a interação entre o aluno-

conteúdo promoveria também um aprendizado menos mecânico. 

A respeito da aplicação da atividade com o Excel, os alunos se surpreenderam por 

conhecer o software sem ser apenas com a finalidade de planilha como eles conheciam, 

enquanto passávamos as instruções da atividade no Excel explicamos que para termos acesso 

àquelas funcionalidades o Excel teria que ser aperfeiçoado para tal atividade. 

De acordo com o que presenciamos em sala de aula durante a aplicação dos recursos 

tecnológicos, percebemos que os alunos se familiarizaram mais com o software Geogebra 
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talvez por ser um software menos conhecido entre eles, e por ser mais fácil de manuseá-lo. 

Quanto à construção da atividade no software não presenciamos de tanta dificuldade a não ser 

quanto à criação e manuseio do controle deslizante e inserção dos valores encontrados na 

atividade para a planilha do Geogebra. 

O software Excel se torna um pouco mais complicado pelo fato de terem que ter 

cuidado em saber alguns conceitos básicos para a utilização do mesmo, desse modo 

constatamos que os alunos se sentiram um pouco confusos, diríamos até que perdidos, pois 

tinham dificuldades em enxergar a lei de formação da função, depois sentiram dificuldades 

com relação à inserção dos valores para a plotagem do gráfico. Porém, perante toda essa 

aflição notamos que eles gostaram de trabalhar com o Excel. 

Uma das principais diferenças que notamos entre os softwares foi a limitação do Excel 

com relação a algumas ferramentas que o Geogebra possui e uma dessas ferramentas é a 

possibilidade do gráfico se mover sozinho, isso se dá devido a existência de um comando 

chamado animar (animação da figura). Ao contrário do Excel que não nos permite tal feito, 

pois necessita que saibamos um pouco mais sobre o conteúdo do que apenas o manuseio com 

o software. 

Ambos contribuem de maneira significativa para as aulas de funções, pois além de 

serem artifícios diferentes para as aulas de Matemática que se tornam atrativo aos alunos, 

também é uma forma de propor a eles diferentes tipos de visualização aproveitando os 

recursos dos softwares que o professor dificilmente conseguirá reproduzir sem um recurso 

desse nível. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O presente trabalho teve como proposta uma discussão a respeito do uso de tecnologia 

no ensino de funções que provoque no aluno o desejo de aprender, a vontade de buscar e 

solucionar os problemas apresentados. Tal prática foi realizada com alunos do 9º ano do 

ensino fundamental da escola Marlene Alves Mendes localizada no município de Pilõezinhos-

PB. 

 Apresentamos durante nosso trabalho duas atividades que exploraram a interpretação, 

construção e manipulação, das funções nos softwares Geogebra e Excel com o intuito de 

promover a discussão e comparação desses softwares entre eles e assim descobrirmos qual o 

mais favorável para a utilização nas aulas de matemática. 

Sabemos que é possível a exploração de diferentes conteúdos matemáticos com a 

aplicação de recursos tecnológicos, de modo que possibilite a ampliação da capacidade do 

individuo de desenvolver seus conhecimentos e aprimorar suas formas de visualização. 

De um modo geral a tecnologia necessita encontrar seu próprio espaço na educação 

seja qual for o nível a ser inserido. A tecnologia não se limita apenas a ser uma ferramenta de 

aplicação escolar para utilidade técnica, pode-se e deve-se usar a tecnologia como meio de 

interação e instrumento de contribuição para a cidadania.  

Dessa forma devemos observar quão importante é a utilização de recursos 

tecnológicos para o crescimento intelectual e para o aprimoramento como ser que vive em 

sociedade. 

Nosso trabalho possibilitou-nos um proveitoso crescimento instrucional a respeito da 

utilização dos softwares Geogebra e Excel nas aulas de matemática para o trabalho de 

funções. Percebemos que os softwares proporcionam aos alunos um esclarecimento nítido 

quando trabalhamos com eles a visualização de gráficos. Procuramos intensificar a 

importância da utilização de recursos tecnológicos nas aulas de matemática construindo um 

recorte histórico baseados em dados retirados de algumas publicações. Desta forma, 

construímos nossa base de conhecimento a partir de conceitos propostos nos documentos do 

PCN, PCNEM e OCEM documentos esses que regem a educação no Brasil. 

Diante de todas as análises feitas, podemos concluir que o software Geogebra se torna 

mais eficiente com relação ao conteúdo de funções, pois possibilita ao aluno a movimentação 

e rotação do gráfico apenas movimentando um seletor, tarefa essa que o Excel não possui. 
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Isso de deve pelo fato de o Geogebra ser um software Educativo e também educacional, 

enquanto o Excel é apenas um software educacional.  

Através deste trabalho, entendemos que a variedade de utilização de recursos 

tecnológicos, como os softwares, são formas privilegiadas para a aplicação de uma educação 

que vise o desenvolvimento cognitivo do sujeito. Podendo assim, produzir um veículo 

adequado à formação de cidadãos plenos, autoconfiantes, éticos e construtivos. 
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APÊNDICE 

Apêndice A – Consentimento da escola 
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Apêndice B – Roteiro de Atividades 

 

 



53 

 

 

 

 


