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GDn°6 – Educação Matemática, Tecnologias Informáticas e Educação à Distância 

Resumo do trabalho. Nesta pesquisa, temos como objetivo investigar as contribuições do software GeoGebra 

enquanto ferramenta necessária no estudo das relações possíveis entre o comportamento de uma função 

quadrática a partir de seus elementos, com os alunos do 1˚ ano do Ensino Médio, nos registros numérico, 

algébrico e gráfico. Para isso, apoiamos os nossos estudos, na Abordagem Instrumental, na Teoria 

Antropológica do Didático e na Teoria dos Registros de Representações Semióticas. Utilizamos o referido 

software nesta pesquisa partindo da hipótese de que o mesmo pode contribuir no estudo das relações 

possíveis entre o comportamento de uma função quadrática mobilizando os registros numérico, algébrico e 

gráfico. No entanto, para que essas contribuições ocorressem durante a investigação, foi necessário o 

conhecimento das ferramentas deste software relativamente ao estudo de Funções Quadráticas. A 

metodologia consiste inicialmente no desenvolvimento de uma Análise Institucional em torno dos estudos de 

funções quadráticas. Com base nestas análises, elaboramos uma Sequência Didática organizada com dois 

dispositivos experimentais aplicados em duas sessões distintas aos referidos alunos: uma no ambiente 

papel/lápis e o outro computacional (software GeoGebra). As sessões de aplicação foram gravadas em áudios 

para favorecer a análise das práticas efetivas dos alunos nos dois ambientes de aprendizagem, confrontando-

se assim, a análise a priori com a análise a posteriori. Para finalizar a aplicação, distribuímos um questionário 

diagnóstico aos alunos com a finalidade de investigarmos, através das suas respostas escritas, o momento que 

eles julgam mais adequado de utilizarmos o GeoGebra no ensino-aprendizagem de funções quadráticas. 
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Introdução 

Diante do atual momento vivido pela Educação Básica e Superior, onde se clama por aulas 

mais dinâmicas e contextualizadas, com o intuito de despertar a atenção e o interesse do 

aluno pelo assunto trabalhado em sala de aula, os softwares educativos passaram a 

desempenhar um papel de destaque, dada a grande familiaridade dos alunos com as 

tecnologias digitais do mundo moderno. Fica cada dia mais evidente a necessidade da 

inserção no contexto escolar do uso de computadores (entre outros aparatos digitais) para 

auxiliar na construção do conhecimento. 

Por outro lado, muitas vezes o professor demonstra uma forte resistência em introduzir 

tecnologias em sua prática pedagógica, devido ao desconhecimento total ou parcial dos 

instrumentos a serem utilizados, acerca do seu funcionamento. Outro entrave que se 

destaca nesse sentido, é a respeito do momento adequado para se utilizar tais aparatos 

tecnológicos.  
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A nossa pesquisa se interessa em tentar encontrar possíveis respostas para o segundo 

problema. Pretendemos aqui, desenvolver um estudo na busca por elementos que nos 

permitam inferir com relação ao momento mais adequado de se utilizar um software 

educativo, no ensino de matemática; se antes da formalização do conceito teórico, a fim de 

estimular a construção intrínseca do objeto matemático considerado ou, após a exposição e 

definição desses objetos formalmente, com o objetivo de empregar o uso do software como 

ferramenta para prática do conhecimento formal. 

Obviamente, essa é uma questão bastante ampla, logo, para delimitarmos nosso campo de 

estudo, optamos por estudar em torno do ensino de Funções Quadráticas, por entendemos 

que na Educação Básica, o ensino dessas funções é de suma importância para o 

desenvolvimento do raciocínio matemático, visto que muitas das relações funcionais 

relativas a situações do dia-a-dia podem ser expressas através de funções polinomiais do 

segundo grau. Em geral, no que tange o ensino de Função Quadrática, os livros didáticos 

do 1˚ ano do Ensino Médio aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

trazem uma abordagem teórica, pautada na apresentação do conceito matemático e de sua 

exploração com exercícios resolvidos e sugeridos, além de situações-problema. 

Para nos auxiliar nessa pesquisa, escolhemos como ferramenta o software GeoGebra, por 

se tratar de um programa de Geometria Dinâmica, que evidencia as relações algébricas e 

gráficas, através de uma interface amigável. Além disso, o GeoGebra é um software de 

fácil acesso (disponível na internet para todos os sistemas operacionais) e é livre.  

Alguns trabalhos presentes na literatura destacam o fato de que fica a critério do professor 

utilizar sua criatividade e conhecimento diante do objeto de estudo como Função 

Quadrática, de forma a propor técnicas alternativas para otimizar o processo de 

aprendizagem dos alunos. Portanto, o aluno, para aprender esse conhecimento matemático, 

precisa também formular seus conceitos. Nesse caso, o professor não pode entregar 

somente o conteúdo acabado, deve deixá-lo captar o porquê de certos conceitos abordados, 

ou seja, que o aluno tenha autonomia no momento de sua tarefa.  

Em contrapartida, isso não é garantia de que os alunos ficarão interessados, pois o que é 

ensinado para eles dificilmente é direcionado na prática do cotidiano deles. No entanto, 

uma das estratégias que pode auxiliar o professor como um meio que possa contribuir na 

aprendizagem dos alunos é o uso de um software educativo no ensino de matemática.  

Diante dessa perspectiva emergem as seguintes questões: Como o uso do software 

GeoGebra pode contribuir, como ferramenta necessária no estudo das relações possíveis 



entre o comportamento de uma Função Quadrática a partir de seus elementos, com os 

alunos do 1˚ ano do Ensino Médio, nos registros numérico, algébrico e gráfico? Qual o 

momento mais adequado de introduzir o ambiente computacional GeoGebra no ensino de 

Funções Quadráticas? Essas inquietações estimulam o objetivo da nossa pesquisa que 

apresentamos a seguir. 

Objetivo Geral 

Investigar as contribuições do software GeoGebra enquanto ferramenta necessária no 

estudo das relações possíveis entre o comportamento de uma função quadrática a partir de 

seus elementos, com os alunos do 1˚ ano do Ensino Médio, nos registros numérico, 

algébrico e gráfico.  

Desdobramos esse objetivo, considerando as seguintes metas específicas á alcançar:  

 Destacar a organização praxeológica do estudo de Funções Quadráticas do 1˚ ano 

do Ensino Médio; 

 Destacar o tipo de tarefas e técnicas de realização proposta nesta praxeologia; 

 Destacar as potencialidades e entraves do software GeoGebra relativamente ao 

estudo de Funções Quadráticas; 

 Analisar como estas potencialidades e entraves influenciam no estudo do tipo de 

tarefas destacadas na praxeologia de Funções Quadráticas; 

 Analisar as práticas institucionais dos alunos do 1˚ ano do Ensino Médio 

relativamente à aprendizagem de Funções Quadráticas no ambiente papel/lápis e no 

ambiente computacional GeoGebra; 

 Analisar o momento mais adequado de introduzir o GeoGebra no ensino de 

Funções Quadráticas.   

Com esses objetivos e apoiando-nos sobre a Abordagem Instrumental desenvolvida por 

Rabardel (1995) que se refere aprendizagem da utilização de ferramentas tecnológicas ou 

qualquer recurso que se apresenta como instrumento, na Teoria Antropológica do Didático 

desenvolvida por Chevallard (1992) que oferece elementos de investigação e de análise das 

práticas institucionais e bem como na Teoria de Registros de Representações Semióticas de 

Duval (1995) que possibilita analisar as representações de um determinado objetivo 

matemático. Com isso, partimos da seguinte hipótese de que o software pode contribuir no 

estudo das relações possíveis entre o comportamento de uma função quadrática 

mobilizando os registros numérico, algébrico e gráfico. No entanto, para que essas 



contribuições ocorressem durante a investigação, foi necessário o conhecimento das 

ferramentas deste software relativamente ao estudo de funções quadráticas. 

Com base nessa hipótese e considerando o objetivo (geral e os específicos) que 

apresentamos anteriormente, nos propomos responder as seguintes questões ao longo do 

nosso estudo. 

Questões de pesquisa 

 Como o uso do software GeoGebra pode contribuir, como ferramenta necessária no 

estudo das relações possíveis entre o comportamento de uma Função Quadrática a 

partir de seus elementos, com os alunos do 1˚ ano do Ensino Médio, nos registros 

numérico, algébrico e gráfico?  

 Qual o momento mais adequado de introduzir o ambiente computacional GeoGebra 

no ensino de Funções Quadráticas? 

Fundamentação Teórica 

As três teorias (Abordagem Instrumental, Teoria Antropológica do Didático e a Teoria de 

Registros de Representações Semióticas) a seguir, nos permitirá fundamentar as nossas 

investigações em torno da aprendizagem de Funções Quadráticas, enquanto objeto 

institucional do Ensino Médio. 

Abordagem Instrumental (AI) 

Essa teoria foi desenvolvida por Rabardel (1995) na qual parte na ideia que uma 

ferramenta ou artefato (o computador, por exemplo) não é automaticamente um 

instrumento eficaz e prático, e sim, um processo complexo aliado às características do 

artefato (suas potencialidades e limitações) e as atividades do sujeito. É nesse processo de 

aprendizagem no qual um artefato se transforma progressivamente em um instrumento 

denominando por Rabardel como gênese instrumental. Vale também destacar que na 

utilização do instrumento, o sujeito deve desenvolver competências para identificar tarefas 

apropriadas, em seguida executá-las por meio do instrumento.  

Partindo disso, Rabardel (1995) para controlar melhor o impacto da utilização de 

instrumentos educacionais a qual deve ser analisada de perto situações de atividade criada 

por seu uso e, por meio disso, propôs o modelo SAI (Situações de Atividades 

Instrumentais) conforme vemos a Figura 1.  

 



Figura 1: Modelo SAI - Situações de Atividades Instrumentais 

 
Fonte - HENRIQUES, ATTIE e FARIAS, 2007, p. (55) 

A Figura 1 é uma ilustração desse modelo, onde identificamos quatro interações: a relação 

entre o Sujeito – Objeto [S-O], entre o Sujeito e o Instrumento [S-i], entre o Instrumento e 

o Objeto [i-O] e a interação entre o Sujeito e o Objeto mediada pelo Instrumento [S(i)-O].  

Na nossa pesquisa, o sujeito (S) é o aluno da instituição do Ensino Médio (1˚ano do E.M.), 

o instrumento (i) é o ambiente computacional GeoGebra e o objeto de estudo (O) é a 

Função Quadrática. Logo, essa teoria é importante na medida em que contribui na 

compreensão das relações entre o objeto de estudo, o instrumento e o sujeito, 

principalmente no entendimento dos possíveis esquemas elaborados pelo sujeito na 

realização das atividades instrumentais.  

Nesse sentido, fizemos uma adaptação do modelo à nossa situação, identificando as quatro 

interações entre os elementos da nossa pesquisa, a saber: a relação entre o aluno e as 

Funções Quadráticas [S-O], entre o aluno e o Software GeoGebra [S-i], entre o Software 

GeoGebra e as funções quadráticas [i-O] e em especial, a interação entre o aluno e as 

funções quadráticas mediada pelo Software GeoGebra [S(i)-O]. Para que essas interações 

ocorram é importante que os alunos, quanto o software GeoGebra e as funções quadráticas 

sejam reconhecidas pela instituição de referência, nesse caso o Ensino Médio. 

Através desse modelo (SAI), Rabardel acabou dividindo o processo da gênese instrumental 

em duas etapas. A primeira é a instrumentação que consiste na relação entre o sujeito e o 

instrumento [S-I], nessa relação o sujeito deve elaborar procedimentos e esquemas para o 

uso adequado do artefato. Já a segunda, chamamos de instrumentalização, referindo-se na 

relação entre o instrumento e o objeto [I-O], nessa etapa o sujeito estabelece a 

oportunidade do instrumento agir sobre o objeto. 

Mas, essa teoria por si só, não é suficiente para estudar, de maneira eficaz as questões 

institucionais inerentes ao nosso objeto de estudo, já que, observamos que esse objeto o 



qual Rabardel (1995) se refere na Abordagem Instrumental é um objeto institucional tal 

como a função quadrática, sendo objeto institucional a relação usual Sujeito-Objeto [S-O] 

geralmente ocorre em uma instituição, nesse contexto, e analisamos a seguir a Teoria 

Antropológica do Didático que permite realizarmos a análise das práticas dos alunos na 

resolução de tais tarefas.  

Teoria Antropológica do Didático (TAD) 

Desenvolvida por Chevallard (1992), a teoria Antropológica do Didático (TAD) é um 

prolongamento da teoria da transposição didática. Por meio a TAD, um objeto de estudo 

não existe por si só, ele advém dos sistemas de práticas desenvolvidas em uma 

determinada instituição.  

Assim, podemos inferir que Chevallard (1992) desenvolveu essa teoria para favorecer as 

investigações nas práticas institucionais concernentes ao processo de ensino e 

aprendizagem de objetos de saberes (ou objetos matemáticos). A nossa pesquisa encontra, 

portanto, um espaço apropriado nesta abordagem teórica, na medida em que nos 

interessamos estudar, além dos elementos considerados no exemplo acima, o desempenho 

dos alunos diante de situações que envolvem a relação Funções Quadráticas utilizando um 

instrumento (GeoGebra). 

Para realizar essa investigação, o autor distinguiu três tipos de objetos específicos: as 

instituições I, as pessoas X e os objetos O de saberes. Para Henriques (2011), uma 

instituição I é constituída por possíveis elementos institucionais. Quando tratamos de uma 

instituição, estaremos nos referindo à Noosfera
2
 constituída pelos elementos institucionais 

apresentados pelo autor, conforme vemos na figura 2. 

Figura 2: Elementos constituintes de uma instituição 

 
Fonte – HENRIQUES, 2011, p. (3) 
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Podemos considerar como uma instituição, a Educação Básica, assim como as suas partes 

integrantes (Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio etc.). Portanto, 

uma instituição da Educação Básica (IEBa) por sua natureza é uma instituição, da mesma 

forma, o  Ensino Médio pode também caracterizar como instituição de referência.  

Em nossa pesquisa, consideramos como instituição de referência o 1˚ ano do Ensino 

Médio. Já os elementos constituintes dessa instituição (figura 2), que nos interessamos em 

investigar são seis: os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da escola, o livro didático, as tecnologias e os alunos. Sendo assim, realizamos uma 

análise institucional em torno desses elementos da instituição de referência. Considerando 

esses seis elementos, para desenvolver a análise institucional, utilizamos dois tipos de 

relação: a relação institucional e a relação pessoal.  

Segundo Chevallard (1999) in Henriques, Attie e Farias (2007, p.59), um objeto 

matemático existe a partir do momento em que é reconhecido por uma instituição ou por 

uma pessoa. O reconhecimento de um objeto O por uma pessoa X denotada por R(X, O) 

explica uma relação pessoal a esse objeto. Analogamente, o reconhecimento desse objeto a 

uma instituição, exprime relação institucional entre O e I denotada por R(I, O). Baseado 

nessa teoria, Henriques, Attie e Farias (2007) afirma que: 

“Uma relação institucional é, em particular, diretamente ligada às atividades 

institucionais que são solicitadas aos estudantes [...] caracterizada por diferentes 

tipos de exercícios que os estudantes devem efetuar [...] descrita por um conjunto 

de práticas sociais que funcionam numa instituição, envolvendo esse objeto do 

saber.” (HENRIQUES, ATTIE e FARIAS, 2007, p.60). 

 

Segundo Chevallard (1999) apud Rossini (2011), afirma que dado um objeto do saber, 

devemos considerar, primeiramente, a realidade matemática que pode ser construída, que 

será denominada de praxeologia matemática ou organização matemática; em segundo 

lugar, a maneira pela qual essa realidade pode ser estudada, que será denominada 

organização didática. 

Nesse contexto, para estudarmos as práticas institucionais relativas a um objeto do saber, 

centramos a nossa pesquisa em uma das vertentes da teoria que designamos de 

organização praxeológica, a qual se trata de um modelo para análise da ação humana 

institucional, descrita em termos de quatro noções: Tarefa, Técnica, Tecnologia e Teoria.  

A Tarefa assinalada pela letra T representa um tipo de tarefa que contém pelo menos uma 

tarefa t; a técnica, representada pelo símbolo grego τ, justifica a maneira de realizar o tipo 



de tarefas T; a tecnologia θ é um discurso racional que justifica a técnica garantindo a 

realização das tarefas; a teoria representada por Θ tem a função de justificar a tecnologia. 

Nas nossas análises observamos os blocos saber-fazer [T/τ] e ambiente tecnológico-

teórico (logôs) [θ/Θ], que juntas compõem uma organização praxeológica [T/τ/θ/Θ] 

completa. Assim, o ato de ensinar e aprender matemática são ações que podem ser 

descritas segundo o modelo praxeológico.  

Portanto, nessa pesquisa, um de nossos objetivos, é reconhecer a organização matemática 

proposta para o estudo do comportamento dos gráficos de funções quadráticas. Para isso, é 

necessário recorrer à análise de livros de Matemática sugeridos por essa instituição no 

ensino do nosso objeto de estudo. Através do livro didático podemos nos questionar sobre 

o lugar da vida de um determinado objeto de estudo, qual a função desse objeto de estudo 

na instituição. Sendo assim, investigar o habitat e o nicho ecológico do objeto do saber, em 

particular, Função Quadrática. 

Nesse sentido, Chevallard (1992), afirma que o habitat trata-se de um ambiente conceitual 

do objeto de saber, ou seja, o lugar de vida desse objeto. O nicho ecológico é o lugar 

ocupado pelo objeto do saber no sistema ou praxeologia dos objetos com os quais interage 

numa instituição de referência. 

Considerando que a organização praxeológica possibilita estudar as práticas institucionais 

em torno de um objeto de estudo, Bosch e Chevallard (1999) apud Henriques, Attie e 

Farias (2007) destacam que na organização praxeológica, ao utilizarmos uma técnica na 

resolução de determinadas tarefas, temos a necessidade de manusear objetos ostensivos 

através dos não-ostensivos. 

Para isso, na realização de tarefas relacionadas à função quadrática, manipularemos esses 

dois objetos, especificamente, os objetivos ostensivos através da mobilização de registros. 

Sendo assim, para compreendermos melhor o registro, estudaremos a Teoria de Registros 

de Representações Semióticas. 

Teoria de Registros de Representações Semióticas (RRS) 

A teoria de Registros de Representações Semióticas (RRS) foi desenvolvida pelo filósofo e 

psicólogo Raymond Duval (1995). Nessa teoria, Duval acredita que na matemática, os 

objetos matemáticos não são acessíveis se não for através de suas representações.   

Essa teoria se trata de uma abordagem cognitiva, relacionada à obtenção de 

conhecimentos, que permite o aluno compreenderem um determinado conceito 



matemático, conceito esse que pode ser representado por diferentes registros de 

representações. 

Segundo Henriques, Attie e Farias at.all (2007), uma representação semiótica é construída 

a partir da mobilização de um sistema de sinais. Sua significação é determinada, de um 

lado, pela sua forma no sistema semiótica e de outro lado, pela referência do objeto 

representado. 

Nessa abordagem, Duval (2003) distingue dois tipos de atividades cognitivas entre os 

registros semióticos: tratamento e conversão. A primeira trata-se de uma transformação 

que ocorre no mesmo registro, ou seja, é uma transformação interna nesse registro. Por 

exemplo, o cálculo de integrais e uma forma de tratamento próprio das escritas simbólicas. 

O segundo tipo de transformações (conversão) trata-se de uma representação que é 

caracterizada pela transformação desse registro numa representação de outro registro. Por 

exemplo, para representar a região delimitada por duas funções, podemos representar essa 

região graficamente ou representar analiticamente, com intuito de facilitar a realização ou 

compreensão.  

Outra situação que precede as outras atividades segundo Duval (2003) é a formação do 

desenvolvimento de uma representação semiótica, que tem como base aplicação de regras 

de conformidade e na seleção de algumas características do conteúdo envolvido. Temos 

como exemplo: escrever uma fórmula, desenhar uma figura geometria, elaborar um 

esquema, etc. 

Para o aluno compreender um conceito matemático, é importante que ele possa identificar 

a diferença entre os objetos matemáticos e suas representações. Além disso, é importante 

que o sujeito possa reconhecer as diversas representações de um mesmo objeto 

matemático, como por exemplo, os registros numérico, algébrico e gráfico. Só será 

possível, se o professor usar durante suas práticas de ensino, tarefas onde os alunos possam 

visualizar as diversas representações, possibilitando realizar a conversão dos registros, e 

podendo vir contribuir na visão do aluno em relação ao objeto matemático.  

Empiricamente, acreditamos que o aluno resolve uma situação-problema usando apenas o 

registro algébrico. Entretanto, Duval acredita que para melhor compreensão dos 

conhecimentos matemáticos adquiridos, é preciso que o aluno use pelo menos dois 

registros de representações. Com isso, essa teoria estará de acordo com o nosso objetivo de 

investigarmos as contribuições do software GeoGebra enquanto ferramenta necessária no 

estudo das relações possíveis entre o comportamento de uma função quadrática a partir de 



seus elementos, com os alunos do 1˚ ano do Ensino Médio, nos registros numérico, 

algébrico e gráfico. 

Para avançarmos os nossos estudos, sem perder vista os nossos objetivos, e buscarmos 

respostas aos nossos questionamentos que colocamos na pesquisa anteriormente, nos 

baseamos nas teorias e na metodologia que apresentaremos a seguir. 

Metodologia 

A nossa pesquisa envolve, inicialmente, um estudo bibliográfico, em seguida, baseando-se 

nas propostas de Henriques (2011), traremos como percurso metodológico a Análise 

Institucional na qual estudamos os elementos institucionais da instituição de referência e, 

com base nestas análises, elaboramos uma Sequência Didática (SD) aplicada.  

De início, buscamos entender qual o significado da SD. Para isso, Henriques (2011) 

apresenta a SD como um dos aspectos da Engenharia Didática
3
, ou seja, o autor define a 

SD como um esquema experimental formada por situações-problemas ou tarefas, 

realizadas com um determinado fim, desenvolvido por sessões de aplicação a partir de um 

estudo preliminar [análise institucional] em torno do objeto do saber e de uma análise 

matemática/didática caracterizando os objetivos específicos de cada problema/tarefa. 

(HENRIQUES, 2011, p. 22) 

Sendo assim, na nossa proposta metodológica, seguirá todas as etapas possíveis de uma 

SD: 

 1
a
 etapa: Corresponde à análise institucional em torno de funções quadráticas; 

 2
a
 etapa: Elaboração do dispositivo experimental da SD; 

 3
a
 etapa: Análise a priori das tarefas que compõe o dispositivo experimental da SD; 

 4
a
 etapa: Aplicação da SD. Nesse momento que organizamos o protocolo 

experimental a partir das práticas dos alunos; 

 5
a
 etapa: Analise a posteriori. Apresentaremos as análises práticas dos alunos, 

utilizando o protocolo experimental. 

Assim, a pesquisa que nos referimos nesse projeto utilizou três tipos de instrumentos de 

aplicação: item (a) o questionário perfil dos alunos; no item (b) utilizamos dois 

dispositivos experimentais em duas sessões distintas: no ambiente papel/lápis e outro no 

ambiente computacional; e no item (c) o questionário diagnóstico. 
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A Engenharia Didática, vista como metodologia de pesquisa, caracteriza-se por um esquema experimental 

baseado em realizações didáticas em sala de aula [...] (Artigue, 1988 apud Henriques 2011). 



A instituição foi um Colégio Público Estadual, situado na cidade de Ipiaú, localizado no 

Sudoeste do Estado da Bahia. Os sujeitos da pesquisa, foram os alunos das turmas A e B 

do 1˚ ano do Ensino Médio, na qual, participaram 34 alunos no 1˚ ano A e 30 alunos do 1˚ 

ano B. Antes da participação dos alunos na pesquisa, houve um esclarecimento direto com 

os pais, para elucidarmos a proposta da pesquisa, sanar dúvidas e verificar a possibilidade 

da participação deles na pesquisa. 

A aplicação da sequência realizou-se na instituição de aplicação, com carga horária total de 

20 horas/aula, de 50 minutos cada, distribuídas em oito momentos (encontros) conforme 

especificamos no Quadro 1. 

Quadro 1: Sequência de aplicação com as turmas do 1˚ ano (A e B) do Ensino Médio 

1˚ momento Aplicação do questionário de 

perfil. 

As duas turmas de 1˚ ano do 

Ensino Médio ( A e B). 

 

2˚ e 3˚ 

momento 

Formalização do conteúdo de 

funções quadráticas (Esse 

momento tem como objetivo de 

estudar as construções gráficas de 

Funções Quadráticas por meio dos 

elementos da função). 

 1˚ ano A: ambiente papel/lápis. 

 1˚ ano B: ambiente 

computacional GeoGebra. 

 

4˚ momento 

Aplicação do dispositivo 

experimental. 
 1˚ ano A: ambiente papel/lápis. 

 1˚ ano B: ambiente 

computacional GeoGebra. 

 

5˚ e 6˚ 

momento 

(Continuação) Formalização do 

conteúdo de funções quadráticas 

(Esse momento tem como 

objetivo de estudar as construções 

gráficas de Funções Quadráticas 

por meio dos elementos da 

função). 

Inversão de ambientes das turmas: 

 1˚ ano A: ambiente 

computacional GeoGebra. 

 1˚ ano B: ambiente papel/lápis. 

 

7˚ momento 

Aplicação do dispositivo 

experimental. 
 1˚ ano A: ambiente 

computacional GeoGebra. 

 1˚ ano B: ambiente papel/lápis. 

8˚ momento Aplicação do questionário 

diagnóstico. 

As duas turmas de 1˚ ano do 

Ensino Médio ( A e B). 
 Fonte - Dados da pesquisa (2015) 

Essa sequência de aplicação de nossos estudos será importante por constituirmos um 

protocolo experimental contendo os manuscritos dos alunos nos dois ambientes de 

aprendizagem e os arquivos do software utilizado por eles nos momentos distintos no 

laboratório de informática. 

A análise a priori e a elaboração coerente da SD são, portanto, de fundamental importância 

para uma boa aquisição e interpretação dos dados coletados, dado que servirão de base 



para inferirmos a respeito das questões de pesquisa, no momento que estivermos efetuando 

a análise a posteriori. 

Resultados Esperados 

Esperamos contribuir positivamente na aprendizagem de funções quadráticas, no qual 

usamos como objeto institucional na pesquisa. Para isso, demos ênfase no estudo e 

consolidação de conhecimento em torno do comportamento dos gráficos a partir dos 

elementos da função quadrática no 1˚ ano do Ensino Médio, com base na análise 

institucional e, buscando meios que potencializem o referido ensino como o ambiente 

computacional GeoGebra, no intuito de compreendermos melhor como seus recursos 

podem contribuir na compreensão dos conceitos inerentes a este objeto de estudo e além 

disso, observar o momento mais adequado na utilização do referido software por parte dos 

alunos. Com isso, acreditamos que os resultados da pesquisa servirão de colaboração tanto 

para o campo da pesquisa científica (Educação Matemática), como para a aprendizagem.  
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