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RESUMO 

 

A presente pesquisa assume a perspectiva qualitativa e foi realizada com 13 alunos de uma turma 

do 2º ano do Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), de uma escola 

pública situada em Ouro Preto, Minas Gerais. Objetivou-se investigar quais as contribuições e 

desafios a integração do Smartphone com o WhatsApp e o GeoGebra, no contexto educativo, para 

o estudo de Função Quadrática na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dessa maneira, os 

recursos utilizados como ferramentas mediadoras para o ensino e aprendizagem de Funções 

Quadráticas foram o Smartphone, o GeoGebra e o WhatsApp. Inicialmente, realizou-se uma 

revisão bibliográfica, em que se evidenciou a produção de apenas três pesquisas voltadas para o 

público da EJA, entre os anos de 2013 a 2019. Para a construção dos dados foram propostos aos 

participantes desta pesquisa um Questionário Inicial, um Questionário Final e dois Blocos de 

Atividades, em que foi aprofundado o estudo de Funções Quadráticas. O primeiro Bloco era 

composto pela Atividade 1 (realizada em sala de aula) e pela Atividade 2, denominada Mobile 1, 

que foi realizada fora do ambiente escolar. O segundo Bloco era composto pela Atividade 3, que 

foi realizada em sala de aula, e pela Atividade 4, denominada Mobile 2, que foi realizada fora do 

ambiente escolar. Também foram considerados como instrumentos as observações registradas no 

diário de campo da pesquisadora, as respostas dadas aos Questionários, os registros documentais 

feitos pelos participantes sobre as Atividades por eles realizadas, as gravações em áudio dos 

encontros ocorridos durante a pesquisa, a transcrição dos dados e a triangulação, que subsidiou 

uma Análise Descritiva dos Questionários e dos dois Blocos de Atividades. Dessa Análise, 

emergiram três categorias, denominadas: “O uso das tecnologias nas aulas de Matemática”, 

“Aprendizagem dos alunos” e “Contexto escolar”. Com base em todos os procedimentos 

realizados, considerando a questão de investigação e o objetivo desta pesquisa, infere-se que a 

integração entre o Smartphone, o GeoGebra e o WhatsApp, trouxe contribuições e desafios no que 

se refere ao estudo de Funções Quadráticas. Tais contribuições e desafios se relacionam 

diretamente com o uso das tecnologias nas aulas de Matemática, com a aprendizagem dos alunos 

e com o contexto escolar. Com relação aos desafios, os alunos demonstraram mais dificuldades e 

resistências em realizar o primeiro Bloco de Atividades. De acordo com os resultados mostrados 

após a análise e interpretação dos dados desta pesquisa, tais dificuldades e resistências ocorreram 

pelo fato de os participantes não terem o costume de utilizar o GeoGebra e o Smartphone a favor 

da Educação Matemática. Como esse uso passou a ser constante, no decorrer dos encontros, esses 

problemas foram diminuindo até não haver mais dificuldades ou resistências. Como contribuição, 

pode-se destacar que, ao integrarem o Smartphone com o GeoGebra para solucionar as situações 

abordadas nas Atividades, o interesse dos alunos foi despertado, por se tratar de uma forma 

inovadora de ensino, e eles tiveram a oportunidade de participar, de forma ativa, como principais 

responsáveis pela construção do seu aprendizado. Desse modo, espera-se que os resultados deste 

trabalho possam contribuir com o desenvolvimento de novas pesquisas e práticas que se voltem 

para os processos de ensino e de aprendizagem de Funções Quadráticas. 

 

Palavras-chave: Funções Quadráticas, Educação de Jovens e Adultos, Smartphone, GeoGebra, 

WhatsApp, Aprendizagem Móvel. 

  



 
 

ABSTRACT 

The present research has a qualitative perspective and was conducted with 13 students of 2nd year 

high school in the modality of Youth and Adult Education of a public school located in Ouro Preto, 

Minas Gerais. It aimed to investigate what are the contributions and challenges regarding the 

integration of Smartphone, WhatsApp and GeoGebra in educational context in order to study 

Quadratic Functions in Youth and Adult Education. Thus, the resources used as mediating tools 

for teaching and learning Quadratic Functions were the Smartphone, the GeoGebra and the 

WhatsApp. At first, we did a bibliographic review and we found only three researches for Youth 

and Adult Education students between 2013 and 2019. In order to build the data, we proposed to 

the participants of this research an Initial Questionnaire, a Final Questionnaire and two Sets of 

Activities in which Quadratic Functions were deeply studied. The first Set consisted of Activity 1, 

developed in the classroom, and Activity 2, named Mobile 1, developed out of school.  The second 

Set consisted of Activity 3, developed in the classroom, and Activity 4, named Mobile 2, developed 

out of school. Other instruments were considered, such as the observations registered in the 

researcher’s field diary, the answers to the Questionnaires, the document registrations made by the 

participants about the Activities they developed, the audio recordings of the meetings held during 

the research, the data transcriptions and the triangulation that subsidized a Descriptive Analysis of 

the Questionnaires and the two Sets of Activities. From that analysis, three categories aroused, 

named “The use of technologies in Mathematics classes”, “Students’ Learning” and “School 

Context”. Based on all developed procedures and considering the investigation question and the 

goal of the present research, we can infer that the integration between Smartphone, GeoGebra and 

WhatsApp brought contributions and challenges regarding the study of Quadratic Functions. Such 

contributions and challenges are directly related to the use of technologies in Mathematics classes, 

to students’ learning and to school context. Regarding the challenges, the students showed more 

difficulties and resistance to do the first Set of Activities. According to the results shown by 

analysis and interpretation of this research data, such difficulties and resistance were due to the 

fact that the participants were not used to working on GeoGebra and the Smartphone in 

Mathematics Education. As it became more frequent along the meetings, those problems became 

less and less hard until there were no more difficulties or resistance. As a contribution, we can 

point out that when the students integrated the Smartphone and GeoGebra to solve the situations 

proposed by the Activities, their interest was raised since it was an innovative way of teaching, 

and they had the opportunity to actively participate and be responsible for their learning 

construction. Therefore, we expect that the results of the present work may contribute to the 

development of new researches and practices regarding the processes of teaching and learning 

Quadratic Functions.   

 

 

 

Keywords: Quadratic Functions; Youth and Adult Education; Smartphone; GeoGebra; WhatsApp; 

Mobile Learning. 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, tive1 uma boa relação com a Matemática e 

com os conteúdos estudados nesse campo de conhecimento. À medida que cursava níveis mais 

elevados, como o Ensino Médio, aumentavam a curiosidade e o interesse em aprender tal 

disciplina. Quando terminei o Ensino Médio, optei por fazer o curso de Licenciatura em 

Matemática, na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Prestei o exame vestibular e fui aprovada, porém, os primeiros anos de estudo não foram 

fáceis. Tive que lidar com a morte do meu pai e, por consequência, tranquei o curso. Após algum 

tempo de tratamento médico, voltei para a universidade disposta a continuar os estudos. Nesse 

mesmo período, comecei a lecionar em uma escola estadual de Ouro Preto, o que foi determinante 

para que eu percebesse que queria ser professora de Matemática. 

Ao me graduar, fui aprovada em um concurso público da rede estadual de ensino para 

professor do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. 

Porém, um problema nas cordas vocais, me impossibilitou de ser nomeada para o cargo. Mesmo 

com tal dificuldade, decidi continuar no magistério, pois sei que posso contribuir com o ensino e 

a aprendizagem da Matemática.  

Isso me impulsionou a cursar uma Especialização em Metodologia do Ensino da Matemática. 

Esse curso contribuiu muito para a minha formação acadêmica, mas queria estudar mais. Então, 

participei da seleção ao Mestrado Profissional em Educação Matemática, que é oferecido pela 

UFOP, e fui aprovada. 

Atuando como professora de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, há 12 anos, na rede pública de ensino, tenho observado inúmeros desafios impostos ao 

ensino e aprendizagem da Matemática. Professores enfrentam dificuldades de ensinar e os alunos 

em aprender conteúdos matemáticos, e certamente vários fatores concorrem para isso.  

De acordo com Bessa (2007), essas dificuldades podem estar relacionadas às práticas 

pedagógicas e metodologias utilizadas pelo professor, ao desinteresse do aluno, à falta de estímulo 

da escola (por não apresentarem projetos voltados para o aprendizado ou até mesmo pelas 

condições físicas precárias) ou à falta de suporte da família perante o aluno. 

Por muito tempo, de acordo com Tarouco, Silva e Silva (2016), o único método de ensino 

era o tradicional, em que o professor explicava a matéria e os alunos, meros receptores de 

informações, copiavam. Em geral, essa proposta de ensino não leva em conta que em uma sala de 

                                                           
1 A escrita está na 1ª pessoa do singular por retratar a trajetória da pesquisadora. 
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aula há diferentes alunos, com diferentes níveis de conhecimento, e que cada pessoa tem seu tempo 

e sua forma de aprender. 

De acordo com Saviani (2003), o método tradicional de ensino define o professor como uma 

figura autoritária, cujo tipo de postura constrange o aluno, impossibilitando-o de expressar as suas 

ideias e pensamentos. 

Atualmente se defende que o aluno seja protagonista de sua aprendizagem, construtor dos 

seus conhecimentos, e o professor seja o mediador do processo, auxiliando o aluno em seu 

desenvolvimento (LUCKESI, 2013). 

Nesse contexto, o aluno precisa compreender a necessidade de aprender os conteúdos 

matemáticos, perceber que a Matemática faz parte de sua vida, do seu dia a dia, que ela vai muito 

além do ambiente escolar, que a Matemática não é algo que diz respeito apenas a números, mas a 

ideias, à própria vida. De acordo com Ramos (2017, p. 16), 

 

É necessário que a matemática ensinada na escola proporcione inúmeras 

alternativas que levem os alunos não somente à abstração de conceitos, mas que 

os levem a desenvolver o pensamento com criticidade e ao mesmo tempo com 

criatividade, proporcionando-lhes a capacidade de fazer descobertas e 

compreender o “mundo” em todos os seus aspectos (social, cultural, político, etc). 
 

Consequentemente, ainda segundo Ramos (2017), essa forma de conduzir as aulas poderá 

ativar o interesse do aluno, melhorando sua aprendizagem e, ainda, proporcionando conhecimento 

necessário e suficiente para que ele consiga relacionar a Matemática com outras práticas de 

aprendizagem. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 

 

A Matemática deve ser vista pelo aluno como um conjunto de técnicas e 

estratégias para serem aplicadas a outras áreas do conhecimento, assim como para 

a atividade profissional. Não se trata de os alunos possuírem muitas e sofisticadas 

estratégias, mas sim de desenvolverem a iniciativa e a segurança para adaptá-las 

a diferentes contextos, usando-as adequadamente no momento oportuno. Nesse 

sentido, é preciso que o aluno perceba a Matemática como um sistema de códigos 

e regras que a tornam uma linguagem de comunicação de ideias e permite 

modelar a realidade e interpretá-la (BRASIL, 1998, p. 40). 
 

Já a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) defende que  

 
No Ensino Médio o foco é a construção de uma visão integrada da Matemática, 

aplicada à realidade, em diferentes contextos. Consequentemente, quando a 

realidade é a referência, é preciso levar em conta as vivências cotidianas dos 

estudantes do Ensino Médio – impactados de diferentes maneiras pelos avanços 

tecnológicos, pelas exigências do mercado de trabalho, pelos projetos de bem 

viver dos seus povos, pela potencialidade das mídias sociais, entre outros 

(BRASIL, 2018, p. 528). 
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Segundo Pellegrini (2003), o aluno de hoje possui acesso a vários tipos de informações e 

tecnologias, como internet, televisão, rádio, videogames, celulares, dentre outros, usando como 

via de transmissão os recursos tecnológicos, o que possibilita que opinem e discutam sobre 

diversos assuntos. A metodologia usada antigamente não tem o mesmo efeito nos dias atuais. Os 

professores precisam buscar novos e diferentes métodos de ensino, visando melhorar o 

desempenho do seu aluno. Uma das alternativas que se apresenta é o uso de tecnologias, incluindo 

os dispositivos móveis. 

No entanto, de acordo com Carvalho (s.d.), os professores reclamam que os alunos fazem 

uso excessivo do celular na sala de aula, em especial, dos Smartphones, o que, segundo os 

educadores, pode dispersar a atenção dos alunos com relação aos conteúdos ensinados.    

Coutinho (2014) corrobora com essa ideia, ao mencionar que os celulares passaram por um 

avanço tecnológico considerável, e hoje funcionam como verdadeiros computadores de bolso com 

capacidade de processamento semelhante ou superior ao dos computadores do começo da década, 

com funções e aplicações em praticamente todas as áreas do conhecimento humano.  

Diante dessa situação, segundo Silva, Trajano e Lima (2018), é interessante que os 

professores não fiquem alheios a esses avanços e passem a utilizar os celulares em suas aulas, 

como recurso pedagógico, de forma que possam prender a atenção dos alunos nos conteúdos 

ensinados. 

 No tocante a isso, Dauhs (2013) nos diz que, 

 

A escola que deveria estar na vanguarda da tecnologia, tem se mostrado cada vez 

mais conservadora e relutante em aceitar estas novas tecnologias, inclusive no 

registro dos professores, sendo ainda feito totalmente no papel. Num mundo onde 

as informações nos chegam de forma instantânea, o acesso à internet diminuiu as 

distâncias e o professor disputa a atenção com o uso dos celulares e outros 

recursos tecnológicos em sala de aula (DAUHS, 2013, p. 5). 
 

Nesse sentido, Seabra (2013) considera o Smartphone um instrumento completo, que pode 

ser incorporado como ferramenta pedagógica na sala de aula. E que, se o aluno não quiser prestar 

atenção nas aulas, qualquer motivo irá distraí-lo, não somente o celular.     

Assim, de acordo com Silva et al. (2018, p. 1), “o uso das tecnologias digitais pode contribuir 

para mudanças em algumas práticas sociais, como a comunicação, a socialização, a organização, 

a mobilização e a aprendizagem”.  

Almeida (1998) também defende que o professor precisa estar preparado para inserir tal 

prática na sala de aula. De acordo com esse autor, 

 

Há necessidade de que o professor seja preparado para desenvolver 

competências, tais como: estar aberto a aprender a aprender, atuar a partir de 

temas emergentes no contexto e de interesse dos alunos, promover o 
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desenvolvimento de projetos cooperativos, assumir atitude de investigador do 

conhecimento e da aprendizagem do aluno, propiciar a reflexão, a depuração e o 

pensar sobre o pensar, dominar recursos computacionais, identificar as 

potencialidades de aplicação desses recursos na prática pedagógica, desenvolver 

um processo de reflexão na prática e sobre a prática, reelaborando continuamente 

teorias que orientem sua atitude de mediação (ALMEIDA, 1998, p. 2). 
 

Nessa perspectiva, com o propósito e a necessidade de tornar minhas aulas de Matemática 

mais atrativas para os alunos, baseada na minha experiência em sala de aula, na leitura de artigos, 

teses, dissertações, além das disciplinas cursadas na especialização, entendo que o uso de 

tecnologias e softwares educativos, possa facilitar o processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática. 

Diante desse cenário, senti a necessidade de pesquisar sobre como fazer uso dessa tecnologia, 

pois, de acordo com Araújo (2007), é importante pesquisar para aprender como os recursos 

utilizados pelo professor das Tecnologias de Informação e de Comunicação, podem integrar as 

dinâmicas tradicionais com as inovadoras na sala de aula, para que haja uma união da escrita com 

o audiovisual, do texto com o hipertexto, do encontro presencial com o virtual. 

Também Ponte, Oliveira e Varandas (2002) consideram que a presença das tecnologias na 

escola facilita o acesso à informação e possibilita o aluno a pensar a partir de algo concreto, se 

comunicar, intervir sobre numerosas situações.  

De acordo com Alves (2001), não é o caso de liberar indiscriminadamente o uso do 

Smartphone no ambiente escolar, mas utilizá-lo nas aulas de Matemática, como uma ferramenta 

voltada para fins educacionais.  

Por exemplo, os estudos de Ladeira (2015) e Cruz (2018), a integração do Smartphone com 

o GeoGebra contribuiu para o desenvolvimento do estudo da Função Afim e das Funções 

Exponenciais. 

Dessa maneira, nesta pesquisa, são investigadas as contribuições e desafios da integração do 

Smartphone, WhatsApp e o GeoGebra, no contexto educativo, para o estudo de Função Quadrática 

na Educação de Jovens e Adultos. 

Além das pesquisas de Ladeira (2015) e Cruz (2018), esta pesquisa ancora-se no estudo de 

Gravina e Santarosa (1998) que indicam que os ambientes informatizados podem contribuir com 

os alunos no processo de ensino e aprendizagem da Funções Quadráticas. Nesse direcionamento, 

a presente pesquisa teve como foco o uso de Smartphones na aprendizagem de Funções 

Quadráticas, por meio da integração entre o GeoGebra e o Smartphone.  

Desse modo, considerando a importância de desenvolver métodos diferenciados de ensino, 

a presença cada vez maior do uso das tecnologias na sala de aula, e a necessidade de relacionar 

conteúdos estudados na Matemática com o cotidiano dos alunos, tendo em vista a carência de 



19 
 

pesquisas voltadas para o público da EJA, optei por desenvolver o ensino de Funções Quadráticas 

sob a perspectiva da Aprendizagem Móvel, tendo o GeoGebra como método auxiliar nesse 

processo de ensino e aprendizagem.  

É importante ressaltar que, como eu não estava lecionando no Ensino Médio no ano de 2019, 

esta pesquisa foi realizada em uma turma de outro professor de Matemática, do 1º ano do Ensino 

Médio na modalidade EJA, em uma escola localizada em Ouro Preto, Minas Gerais. A escola foi 

escolhida pelo fato de eu já ter sido professora da instituição e receber o apoio e aval da equipe 

gestora para a condução desta pesquisa.  

Do exposto, esta pesquisa tem como questão de investigação: quais são as contribuições e 

os desafios da integração do Smartphone, WhatsApp e o GeoGebra, no contexto educativo, para 

o estudo de Função Quadrática na Educação de Jovens e Adultos? 

O principal objetivo desta pesquisa é: investigar quais são as contribuições e desafios da 

integração do Smartphone com o WhatsApp e o GeoGebra, no contexto educativo, para o estudo 

de Função Quadrática na Educação de Jovens e Adultos. 

Para alcançar o objetivo geral, foram realizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: 

 Realização de uma revisão bibliográfica para conhecer o que já foi pesquisado sobre o 

assunto, a fim de evitar a repetição de pesquisas, e aproveitar metodologias e caminhos 

para um enfoque do tema, além de buscar fundamentação teórica para o problema; 

 Breve estudo sobre a história das funções; 

 Revisão das discussões acerca da perspectiva da Aprendizagem Móvel, das tecnologias 

educacionais e do uso do Smartphone e do GeoGebra como recursos para mobilizar 

aprendizagens acerca do conceito de Função Quadrática; 

 Elaboração de Questionários com o propósito de investigar se o aluno conhece os métodos 

utilizados para a realização da pesquisa, como o GeoGebra e o uso de dispositivos móveis 

na educação como ferramentas para a aprendizagem de conteúdos matemáticos; 

 Elaboração de Blocos de Atividades para abordar o conteúdo Funções Quadráticas 

utilizando o Smartphone, o GeoGebra e o WhatsApp; 

 Aplicação dos Questionários e Atividades que foram elaborados; 

 Organização e análise descritiva dos dados produzidos na pesquisa; 

 Análise e interpretação de dados por meio de categorias que emergiram dos processos de 

organização. 

 

A seguir, é apresentada a estrutura da presente pesquisa. 
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APRESENTAÇÃO DO ESTUDO  

 

Esta dissertação está estruturada em 5 capítulos, organizados conforme a seguir: 

No capítulo 1, é apresentado um mapeamento de pesquisas, a partir do Banco de Dissertações 

e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com o intuito 

de revisar a literatura existente sobre a temática. Esse movimento permitiu evidenciar que há um 

número pequeno de pesquisas que se voltaram para o estudo da Função Quadrática na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). Com o auxílio desse mapeamento, foi possível identificar e apresentar 

alguns estudos correlatos, de modo a evidenciar a relevância da pesquisa aqui apresentada. 

O segundo capítulo contempla o referencial teórico da presente pesquisa, isto é, uma breve 

revisão histórica do conceito de Função, além de discussões teóricas sobre o uso de Tecnologias 

da Informação na Educação Matemática, Aprendizagem Móvel e uso do software GeoGebra. 

O terceiro capítulo descreve o percurso metodológico da pesquisa, detalhando o contexto 

local e os sujeitos envolvidos. Além disso, apresenta os Blocos de atividades utilizados no processo 

de construção dos dados da pesquisa. Nesse capítulo, também, são detalhadas as estratégias de 

organização, análise e interpretação dos dados. 

No quarto capítulo apresenta-se uma análise descritiva dos dados, de modo a evidenciar os 

desafios e as contribuições que emergiram do processo investigativo.  

Para um aprofundamento das contribuições e desafios identificados, o quinto capítulo 

apresenta o processo de interpretação dos resultados obtidos nesta pesquisa, enfatizando os 

benefícios que a integração entre o Smartphone, o GeoGebra e o WhatsApp trouxeram para o 

ensino e aprendizagem de Função Quadrática. 

Nas Considerações Finais, é respondida a questão de investigação e são apresentadas as 

conclusões, além de sugestões para pesquisas vindouras, bem como os limites e alcances da 

presente investigação. 

Compondo a organização estrutural, são apresentadas as Referências Bibliográficas, os 

Apêndices e os Anexos. 

Finalmente, é importante salientar que esta dissertação deu origem a um Produto 

Educacional, contendo Atividades que abordam os conceitos relacionados às Funções Quadráticas, 

por meio da integração entre o Smartphone, WhatsApp e o GeoGebra, além do Referencial Teórico 

abordado nesta pesquisa e algumas sugestões para os professores que desejarem trabalhar com a 

metodologia utilizada para a realização deste trabalho.  
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CAPÍTULO 1 - MAPEAMENTO DE PESQUISAS QUE INVESTIGARAM A FUNÇÃO 

QUADRÁTICA EM CONTEXTOS DE ENSINO E/OU APRENDIZAGEM DA 

MATEMÁTICA 

 

Neste capítulo, apresenta-se um mapeamento de pesquisas que investigaram a Função 

Quadrática em processos de ensino e de aprendizagem da Matemática. Tal mapeamento foi 

realizado a partir das pesquisas disponibilizadas no Banco de Dissertações e Teses da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)2. 

A seguir, são expostos os critérios e procedimentos adotados para a composição do 

mapeamento. 

 

1.1 Critérios e procedimentos para a composição do mapeamento 

 

Para a estruturação do presente mapeamento, optou-se por explorar o Banco de 

Dissertações e Teses da CAPES, considerando as pesquisas defendidas no período de 2013 a 20193 

e o descritor “Função Quadrática”. 

Considerando esses critérios foram encontradas, inicialmente, 129 pesquisas, sendo 82 

dissertações de Mestrado Profissional, 35 dissertações de Mestrado Acadêmico e 11 teses de 

Doutorado.  

A partir desse conjunto de dados, foi construído um banco de dados com os arquivos das 

dissertações e teses e, também, elaborado um arquivo com os resumos das pesquisas. Para analisar 

os resumos, foi preparada uma Matriz de Análise (Anexo 1), considerando os seguintes elementos: 

autor; área; Instituição de Ensino; Programa de Pós-Graduação; curso; Estado; ano; objetivo da 

pesquisa; nível de escolaridade dos envolvidos na pesquisa; turma; conteúdo; recursos utilizados; 

tipo de pesquisa; procedimentos de coleta e análise de dados; e resultados obtidos. 

Considerando tais elementos, foi construída uma planilha eletrônica, com o auxílio do 

software Excel, para que fosse possível organizar os dados coletados. De posse desse conjunto de 

instrumentos de organização e análise de dados, iniciou-se a leitura dos 129 resumos. Cabe 

ressaltar que, nem sempre, os elementos buscados estavam explicitados nos resumos. Desse modo, 

realizou-se a leitura na íntegra de 79 pesquisas, para que se pudesse estruturar o mapeamento aqui 

proposto. 

                                                           
2 Disponível em: <www.catalogodeteses.capes.gov.br > acesso em 16 de junho de 2019. 
3 A escolha deste recorte temporal se deve ao fato de ser este o período em que as dissertações e teses foram inseridas 

em formato digital na Plataforma Sucupira. 
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Após a leitura das pesquisas, observou-se que 88 delas versavam sobre Função Quadrática 

em contextos de ensino e/ou de aprendizagem de Matemática. Cabe destacar que, dentre elas, cerca 

de 82% são dissertações oriundas de Mestrado Profissional e 18% dissertações de Mestrado 

Acadêmico. Considerando os parâmetros estabelecidos, nenhuma tese abordou a Função 

Quadrática como objeto de ensino e/ou de aprendizagem desse contexto matemático. 

O quadro a seguir ilustra o corpus de análise que compõe o mapeamento de pesquisas que 

investigaram a Função Quadrática em contextos de ensino e/ou aprendizagem da Matemática 

 

Quadro 1: Pesquisas que investigaram a Função Quadrática em contextos de ensino e/ou 

aprendizagem da Matemática, segmentadas por nível/modalidade do curso. 

Nível / Modalidade Total % 

Mestrado Profissional 72 81,8 

Mestrado Acadêmico 16 18,2 

Doutorado 0 0 

Total 88 100 

Fonte: Produzido pela autora (2019). 

 

Após ressaltar o nível e a modalidade do curso que originou as pesquisas que investigavam 

o ensino de Funções Quadráticas, foram analisados outros critérios que deram composição ao 

mapeamento. Esses critérios e procedimentos são apresentados no tópico a seguir. 

 

1.2 Um olhar para as pesquisas que investigaram a Função Quadrática em contextos de 

ensino e/ou aprendizagem da Matemática 

 

Destacadas as modalidades de cursos de Mestrados (Profissional ou Acadêmico), o 

próximo passo foi analisar em quais regiões brasileiras os estudos identificados (88 dissertações e 

teses) foram desenvolvidos. A partir desse dado, foi possível identificar em quais regiões do país 

essa temática tem sido mais explorada. A figura 1 ilustra a quantidade de pesquisas identificadas 

por regiões do país. 
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Figura 1: Segmentação das pesquisas envolvendo Funções Quadráticas por regiões. 

 

Fonte: Produzido pela autora (2019). 

 

Como mostra a figura, as regiões Sudeste e Nordeste foram as que apresentaram maior 

expressividade no desenvolvimento de pesquisas voltadas à Função Quadrática. Fica evidente, 

também, que essa é uma temática que tem sido investigada em todo o território nacional. 

Em relação às 25 pesquisas desenvolvidas na Região Sudeste, observou-se uma 

expressividade do Estado de São Paulo (14), seguido de Minas Gerais (7) e Rio de Janeiro (4). Já 

na Região Nordeste, observou-se que as 24 pesquisas estão assim distribuídas: 7 no Estado da 

Paraíba, 6 na Bahia, 5 em Pernambuco, 2 no Rio Grande do Norte, 2 em Alagoas, 1 no Ceará e 1 

em Sergipe. 

Das 18 pesquisas desenvolvidas na Região Norte, 7 foram realizadas no Estado do Pará, 4 

no Amazonas, 4 no Tocantins e 3 em Rondônia. 

Na Região Sul, foram realizadas 14 dissertações, sendo 5 no Paraná, 6 em Santa Catarina 

e 3 no Rio Grande do Sul.  
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De acordo com a leitura das pesquisas, observou-se que a maioria dos trabalhos (61 

pesquisas) realizados nas regiões Norte e Nordeste, bem como nas demais regiões, é proveniente 

do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT).  

Esse número considerável de pesquisas, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e 

Sudeste, pode estar relacionado ao que apontam Abreu, Matos, Maranhão, Silva e Fernandes (2013), 

ou seja, embora o PROFMAT seja oferecido em todas as regiões do Brasil, os candidatos são, 

majoritariamente, dessas regiões. De acordo com esses autores, os estados mais populosos do 

Brasil são os que possuem maior número de polos, sendo que a maior parte dos candidatos está 

localizada nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, onde há maior demanda de professores. 

Em todas as cinco regiões brasileiras foram desenvolvidas pesquisas, mas, somente na 

Região Sul a temática foi investigada em todos os seus estados: Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul.  

Após verificar o número de pesquisas realizadas em cada estado e região, foi feita a análise 

da quantidade de trabalhos referentes ao Mestrado Profissional (MP) e ao Mestrado Acadêmico 

(MA) realizados no Brasil. O Gráfico 1 ilustra essa distribuição. 

 

Gráfico 1: Pesquisas envolvendo Funções Quadráticas por regiões no período de 2013 a 2018. 

 

Fonte: Produzido pela autora (2019). 

 

Pode-se notar, observando o Gráfico 1, que, de 2013 a 2018, houve um crescimento na 

produção de dissertações desenvolvidas no Brasil que abordavam o estudo de Funções 

Quadráticas. Apesar desse crescimento, notamos que no ano de 2017 houve menos produção de 

trabalhos que envolviam esse conteúdo.  
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Em relação aos trabalhos provenientes do Mestrado Profissional, percebeu-se que em 2018 

houve um maior número de dissertações defendidas, abordando o conteúdo Funções Quadráticas.  

Seguindo o ano de 2018, vêm o ano de 2015, com 13 dissertações realizadas, os anos de 

2013 e 2014, com 12 dissertações, o ano de 2016, com 10 dissertações e, por último, 2017, com 6 

dissertações. 

Analisando o número de dissertações referentes ao Mestrado Acadêmico, notou-se que o 

maior número de pesquisas foi realizado no ano de 2016, com 5 pesquisas, seguido do ano de 

2017, com 3 pesquisas, e com o mesmo número de pesquisa, vêm os anos de 2013, 2014, 2015 e 

2018, com 2 dissertações produzidas em cada ano. 

Seguindo a análise dos elementos que compuseram o mapeamento, notou-se que o 

conteúdo de Funções Quadráticas foi trabalhado no 9º ano do Ensino Fundamental (EF), nas três 

turmas (1º, 2º e 3º) do Ensino Médio (EM), no Ensino Superior (ES) e em contextos de formação 

de professores.  Esses dados foram expostos no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2: Segmentação das pesquisas envolvendo Funções Quadráticas por contexto de 

pesquisa. 

 

Fonte: Produzido pela autora (2019) 

 

A partir do exposto, observou-se que a maioria das pesquisas que envolvem as Funções 

Quadráticas foi realizada no 1º ano do Ensino Médio (57 pesquisas). 

Seguido do 1º ano do EM, veio o 9º ano do EF, onde foram realizadas 6 pesquisas. Logo 

após vieram o 3º ano do EM, com 4 pesquisas, e o 2º ano do EM, com 3 pesquisas. No Ensino 

Superior foram realizadas 3 pesquisas nessa área e no 1º ano EJA foram realizadas 3 pesquisas.  
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Dos 88 trabalhos realizados, 11 não especificaram o público-alvo. Sendo assim, não foi 

possível concluir para qual turma tais estudos estavam voltados, embora, de acordo com a BNCC, 

o conteúdo trabalhado (Funções Quadráticas) faça parte do currículo do 1º ano do Ensino Médio. 

De acordo com esses dados, foi possível concluir que poucos estudos foram realizados na 

EJA, que é a modalidade de ensino da turma onde foi aplicada esta pesquisa. Além disso, há apenas 

uma pesquisa envolvendo a formação inicial e continuada de professores.  

Com relação aos recursos utilizados, o total de recursos somados ultrapassa 88, que foi o 

número de trabalhos analisados. Isso se deve ao fato de algumas dissertações utilizarem mais de 

um recurso no seu desenvolvimento. Os resultados estão dispostos no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Recursos utilizados nas pesquisas 

 

Fonte: Produzido pela autora (2019). 

 

Pode-se observar que o recurso mais utilizado para trabalhar Funções Quadráticas foi o 

software GeoGebra, com um total de 54 dissertações. Acredita-se que sua escolha se deva ao fato 

de este ser, segundo Araújo (2017), um software moderno, gratuito, de fácil acesso (já que pode 

ser instalado em computadores, tablets e Smartphones), além de possibilitar a exploração de 

diferentes conteúdos matemáticos. 

Outros softwares, como Winplot, Scratch, Math, Socrative, Matemática, Modellus, Monet 

Tracker, Scilab, foram utilizados em 12 trabalhos. O Multiplano foi utilizado em 2 dissertações, a 

Planilha Eletrônica, em 1 dissertação, e 21 autores não especificaram se utilizaram algum recurso 

para realizar sua pesquisa.  

Com relação à tipologia das pesquisas analisadas, após a leitura dos trabalhos e de acordo 

com o design metodológico de cada um deles, concluiu-se que todas as pesquisas foram do tipo 

Qualitativa, embora apenas 24 autores tenham especificado o tipo de pesquisa. Desse modo foram 
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respeitadas as individualidades dos participantes, possibilitando que eles expusessem seus pontos 

de vista sobre os assuntos abordados (no caso, os assuntos envolvendo o estudo de Funções 

Quadráticas). Para saber a tipologia das demais pesquisas, foi feita a leitura dos trabalhos, 

enfatizando a Metodologia, Coleta, Análise e Interpretação dos dados produzidos pelos autores. 

Desse modo, as informações sobre o processo de coleta e análise de dados, também, 

fizeram parte do presente mapeamento. Os resultados da análise dessas pesquisas são descritos a 

seguir.  

Ao analisar as produções, verificou-se que 50 autores optaram por produzir dados por meio 

da implementação de atividades na sala de aula e/ou no laboratório de informática. Alguns autores, 

além das atividades, também utilizaram questionários. Sendo assim, a análise dos dados foi feita 

a partir da observação do desenvolvimento das atividades, quantificação de erros e acertos das 

respostas dadas ou optaram por aplicar testes ou provas que poderiam comprovar a aprendizagem 

dos alunos. 

Dos trabalhos analisados, 28 autores optaram por uma proposta de atividades para que 

outros professores pudessem trabalhar na sala de aula. Nessas pesquisas, não houve trabalho de 

campo e, consequentemente, não havia dados a serem analisados. Os autores conceituaram 

Funções Quadráticas e, no corpo do trabalho, apresentaram as tarefas que acreditaram que seriam 

válidas para que o aluno alcançasse a aprendizagem deste conteúdo. 

Dois trabalhos (MEDEIROS, 2018; ARAUJO 2015) optaram por coletar os dados a partir 

de uma proposta de roteiro de aula com explicações sobre os conceitos e Teoremas sobre Funções 

Quadráticas. Nessas pesquisas, a análise de dados foi feita a partir da observação das aulas dadas 

utilizando roteiro, e das respostas dadas aos questionários dos alunos e dos professores. 

Na pesquisa de Santos (2015), o autor optou pela observação das aulas de outro professor.  

Dessa maneira, foram analisadas a prática desse professor, o desenvolvimento dos seus alunos 

durante a realização de atividades propostas por ele, o livro didático adotado pela escola, além das 

respostas dadas pelos alunos em entrevistas e questionários.   

Outros autores (MIRANDA, 2018; DUARTE, 2018; SANTOS, 2017) optaram por coletar 

os dados por meio da análise dos livros didáticos utilizados na turma, provas de vestibulares, 

artigos e outras dissertações. Nessas pesquisas, foram realizadas observações do modo como os 

livros abordavam Funções Quadráticas e das atividades propostas, a fim de verificar se tal prática 

era válida para o ensino e aprendizagem do conteúdo. Também foram analisados o modo como as 

provas de vestibulares cobram o conceito de Funções Quadráticas e as relações entre os exercícios 

propostos nas provas e o que está sendo ensinado aos alunos, e pesquisa sobre o que as dissertações 

e artigos defendem em relação à prática do ensino e aprendizagem de Funções Quadráticas. 
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Oliveira (2017) optou por coletar os dados para o desenvolvimento do seu trabalho a partir 

de uma pesquisa realizada com professores do 1º ano de Ensino Médio. Os dados foram analisados 

pela interpretação de uma pesquisa documental e do desenvolvimento e reflexões feitas pelos 

participantes nas atividades propostas pelo autor.  

Constatou-se que três trabalhos não explicitaram como seriam feitas a coleta e a análise 

dos dados. São eles: Xavier (2016), Sousa (2013) e Okada (2013). Ao fazer a leitura dessas 

dissertações, notou-se que se tratava de uma sequência de conceitos acerca de Funções Quadráticas 

e não havia propostas ou aplicações de atividades, mas exemplos que justificavam tais conceitos. 

Os últimos dados contidos no mapeamento eram os objetivos e os resultados. Para facilitar 

sua análise, foi criado um agrupamento dos objetivos principais descritos nas 88 pesquisas e os 

respectivos autores, que estão representados no Quadro 2, a seguir. Logo após o quadro, estão 

expostos os resultados encontrados, de acordo com cada objetivo referido. 

 

Quadro 2: Agrupamento dos objetivos referentes às dissertações analisadas. 

OBJETIVOS    Nº AUTORES 

 

1 

Aprender Funções Quadráticas por 

meio do manuseio de materiais 

manipuláveis e ou construções. 

  

   8 

Silva (2014a), Silva (2014b), Cance (2015), Filho 

(2015), Silva (2016), Pinheiro (2017), Medeiros 

(2018), Silva (2018). 

 

 

 

2 

Apresentar a Função Quadrática e 

suas propriedades a partir de 

problemas matemáticos e materiais 

de apoio. 

 

 

 

  20 

Oliveira (2013), Ribeiro (2013), Rocha(2013), Santos 

(2013), Soares (2013), Sousa (2013), Duarte (2014), 

Ferreira (2014), Silva (2014), Assis (2015), Correia 

(2015), Santos (2015), Ferreira (2016), Freitas (2016), 

Sanfelice (2017), Ferreira (2017), Calera (2018), 

Rocha (2018), Quilles (2018), Silva (2018). 

 

3 

Relacionar os conceitos de Funções 

Quadráticas com outros conteúdos 

ou áreas de conhecimento. 

 

   8 

Silva (2015), Mogilka (2016), Mossi (2016), Oliveira 

(2017), Pinto (2017), Ribeiro (2017), Batista (2018), 

Costa (2018). 

 

4 

Proposta de ensino de Funções 

Quadráticas voltada para 

professores de Matemática, 

intercalando o contexto histórico e 

a tecnologia. 

 

 

   3 

 

 

Filizzola (2014), Canella (2016), Kosloski (2018). 
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OBJETIVOS    Nº AUTORES 

 

 

 

5 

 

 

Promover a aprendizagem de 

Funções Quadráticas por meio da 

utilização de softwares. 

 

 

 

34 

Dias (2013), Guimarães (2013), Júnior (2013a), Júnior 

(2013b), Melo (2013a), Melo (2013b), Okada (2013), 

Silva (2013), Andrade (2014), Lopes (2014), Manzan 

(2014), Sousa (2014), Araújo (2015), Menezes (2015), 

Negrão (2015), Pereira (2015), Syryczyk (2015), 

Alquimim (2016), Leite (2016), Lima (2016), Paiva 

(2016), Passos (2016), Romanello (2016), Santos 

(2016), Teixeira (2016), Xavier (2016), Silva (2017), 

Abreu (2018), Barbosa (2018), Cavalcante (2018), 

Felipe (2018), Jesus (2018), Minosso (2018), Schroder 

(2018). 

 

 

6 

Desenvolver uma proposta de 

ensino de Funções Quadráticas que 

permita ao aluno construir seus 

próprios conhecimentos, 

amenizando suas dificuldades na 

aprendizagem. 

 

 

11 

 

Feitosa (2014), Silva (2014), Soares (2014), Moraes 

(2014), Assis (2015), Pereira (2015), Silva (2015), Reis 

(2017), Araújo (2018), Ferreira (2018), Silva (2018).  

 

 

 

7 

Observação das aulas de 

Matemática de outro professor, 

enfatizando sua prática em sala de 

aula e a forma de ensino de 

Funções Quadráticas. 

    

    

1 

 

 

Santos (2015). 

 

 

 

8 

Análise de materiais que envolvem 

o estudo e aprendizagem de 

Funções Quadráticas, como livros 

didáticos, provas de vestibulares, 

dissertações e artigos. 

 

 

3 

 

 

Santos (2017), Duarte (2018), Miranda (2018). 

 

 Fonte: Produzido pela autora (2019). 

 

Diante do exposto no Quadro 2, podem-se tecer algumas considerações. Nas pesquisas 

referentes ao objetivo 1, os autores abordaram o conceito de Funções por meio de aulas práticas, 

onde os alunos manuseavam materiais ou objetos concretos pertencentes ao laboratório de 

Matemática.  

Houve também a proposta de construção de uma página na internet com diversas atividades 

que contemplassem o conteúdo de Funções, dando origem a ambientes investigativos que 

pudessem ser utilizados em sala de aula. 
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Outra proposta encontrada nesse tópico foi a construção e adaptação de jogos eletrônicos, 

com a utilização do GeoGebra, com o intuito de obter maior participação do aluno nas aulas e 

possibilitar que ele se torne protagonista do seu aprendizado.  

No geral, os autores concluíram que os estudantes, ao se depararem com esse tipo de aula 

dinâmica e diferenciada, adquiriram maior maturidade e aprendizagem a respeito do conceito de 

Funções Quadráticas.  

Esse tipo de recurso manipulável e concreto auxiliou positivamente a aprendizagem, 

tornando a explicação mais significativa. Consequentemente, os alunos adquiriram um 

aprendizado válido, não se esqueceram do conteúdo abordado. 

No que se refere às pesquisas englobadas no objetivo 2, de modo geral, os autores visavam 

realizar uma proposta de ensino de Funções Quadráticas por meio de materiais de apoio, como 

apostilas, elaborados por eles mesmos, contendo problemas matemáticos, que envolviam situações 

cotidianas. 

Esses materiais utilizados eram compostos por exercícios contextualizados, que abordavam 

o dia a dia do estudante, visando à motivação e à promoção de uma fixação de conteúdo. Tinham 

como objetivo conduzir o aluno a desenvolver diferentes formas de construir seu conhecimento, a 

fim de evitar a memorização e mecanização do que estava sendo aprendido.  

Os resultados desses trabalhos mostraram que o público participante das pesquisas 

conseguiu solucionar os problemas e exercícios propostos, e entender os diversos conceitos que 

envolvem as Funções Quadráticas, como os tipos de gráficos e as raízes da Função. Logo, os 

autores citados perceberam que a aplicação das atividades contribuiu significativamente para o 

aprendizado e desempenho dos alunos acerca das Funções Quadráticas. 

Os autores contemplados no objetivo 3 tiveram como proposta realizar a integração das 

Funções Quadráticas com outras disciplinas do currículo, como por exemplo, a Física, para o 

estudo dos Movimentos, a Informática, onde foi trabalhada a Programação e outros conteúdos da 

Matemática, a Geometria e os Números Complexos. 

A abordagem dos estudos ocorreu de forma prática e exploratória, buscando a interação 

das atividades com o cotidiano dos participantes, colocando-os como protagonistas de seu 

aprendizado. 

Os autores chegaram à conclusão de que a sua pesquisa alcançou os objetivos traçados. Os 

alunos tiveram maior interesse e participação nas aulas, devido às atividades diferenciadas. Por 

exemplo, Costa (2018) utilizou o software Scratch para resolver atividades que visavam à 

resolução de situações-problema que envolvia a integração do estudo da Função Quadrática e da 

Programação. Além disso, de acordo com o objetivo 3, os autores concluíram que, no geral, que 



31 
 

os alunos aprenderam com êxito o conteúdo referente às outras disciplinas que foram interligadas 

com o ensino das Funções Quadráticas.  

No tocante às pesquisas inseridas no objetivo 4, os autores tinham como principal 

finalidade propor uma sequência de atividades, voltadas para professores de Matemática, para 

serem trabalhadas em sala de aula.  

Tais atividades visavam explorar o contexto histórico das Funções, resgatando os primeiros 

métodos, utilizados na antiguidade, ou métodos manuais (como construções utilizando régua e 

compasso), para determinar as suas raízes e construir o gráfico. 

A conclusão desses trabalhos mostrou que a abordagem das Funções Quadráticas, por meio 

da utilização dos métodos propostos contribuiu para uma melhor formação dos alunos. A aplicação 

das atividades foi produtiva. Os participantes tiveram uma boa aceitação desse tipo de aula, e 

mostraram por meio de questionamentos e argumentos durante a realização das tarefas, que é 

possível desenvolver os conceitos de Funções sem usar a repetição de modelos.  

Já as pesquisas analisadas no contexto do objetivo 5, utilizaram a tecnologia como principal 

método para abordar o ensino de Funções Quadráticas.  

Foram propostas sequências de atividades, realizadas no laboratório de informática, que 

deveriam ser realizadas por diferentes softwares que possibilitavam a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos, e o software mais utilizado foi o GeoGebra. 

De modo geral, a conclusão a que os autores chegaram, referente ao objetivo 5, foi que a 

utilização dos softwares, por si só, não consegue promover a aprendizagem do conteúdo abordado. 

O papel do professor na sala de aula é extremamente importante, já que é ele quem incentiva os 

alunos a chegarem às conclusões dos conceitos envolvidos, sem fornecer as respostas de imediato. 

Por isso, é preciso que o professor tenha conhecimento necessário acerca dos recursos disponíveis 

no software, para trabalhar com a tecnologia na sala de aula, e que o planejamento das aulas seja 

realizado de forma cuidadosa, preparando os envolvidos para os possíveis transtornos e dúvidas 

que possam surgir.  

Contudo, esses autores também concluíram que a inserção do computador nas aulas de 

Matemática, durante o processo de ensino das Funções, em conjunto com os softwares utilizados 

possibilitou melhor visualização em relação ao comportamento do gráfico das Funções 

Quadráticas. Segundo eles, as diferentes formas de ver, analisar e compreender os gráficos da 

Função, nos softwares, não podem ser mostradas com tanta facilidade nos livros e no quadro-

negro. Esse tipo de abordagem permite que o aluno chegue à conclusão da função de cada 

coeficiente no gráfico, com relação à concavidade, abertura da parábola, interseções, vértice, 

movimentação, imagem e formato.   
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Além disso, ainda de acordo com os autores que realizaram as pesquisas referentes ao 

objetivo 5, os gráficos podem ser construídos de forma rápida e precisa, otimizando o tempo, o 

que permite que discussões e debates significativos sejam feitos durante as aulas, e cada 

participante possa expor seu ponto de vista em relação ao que foi realizado e deduzir os conceitos 

da Função.  

Sendo assim, a utilização de softwares na sala de aula foi fundamental para a aprendizagem 

dos conceitos relacionados às Funções, pois possibilitou uma abordagem dinâmica, além de aulas 

diferenciadas, o que despertou a curiosidade e interesse do público-alvo das pesquisas analisadas, 

além do envolvimento no processo de aprendizagem, favorecendo a investigação, a interação entre 

alunos e dos alunos com o professor e, consequentemente, a compreensão dos conceitos 

envolvidos.  

Nas pesquisas que se encaixavam no objetivo 6, os autores tinham a pretensão de abordar 

o conceito de Funções Quadráticas, fazendo uso de metodologias diferenciadas, dentre elas a 

Modelagem Matemática.  

Esse método de aprendizagem foi utilizado a fim de promover a compreensão dos alunos 

sobre a importância do estudo de Funções Quadráticas no cotidiano.  

Os resultados obtidos nessas pesquisas comprovaram a eficácia do método interativo, já 

que os alunos foram instigados a construírem os seus conhecimentos. Foi desenvolvida uma 

abordagem diferenciada para o ensino de Funções Quadráticas, por meio de construções de 

modelos matemáticos intercalados com softwares, o que proporcionou a compreensão de 

definições e conceitos do tema estudado. 

O modo como se deu o processo de ensino e aprendizagem das Funções nas dissertações 

relacionadas com o objetivo 6, promoveu a motivação e atuação dos alunos nesse processo, além 

da formação de cidadãos independentes, capazes de criar métodos de aprendizagem de diferentes 

conteúdos.  

A pesquisa referente ao objetivo 7, foi realizada a partir da observação das aulas de outros 

professores de Matemática, enfatizando a metodologia e materiais utilizados em suas aulas, além 

das formas de avaliação. O objetivo principal, nessa pesquisa, foi investigar as didáticas utilizadas 

por professores na organização do estudo de Funções Quadráticas. 

O autor que realizou a pesquisa referente ao objetivo 7 concluiu que a experiência em sala 

de aula contribuiu para formação das práticas atuais. Além disso, ele concluiu que a utilização da 

demonstração das fórmulas e teoremas nas aulas de matemáticas é interessante, mas que nem 

sempre se consegue utilizar essa ferramenta devido ao pouco tempo de aula e da falta de motivação 

dos alunos ao estudar Matemática. 
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Os trabalhos relacionados ao objetivo 8 tinham como propósito analisar os materiais 

utilizados para a aprendizagem das Funções Quadráticas, como livros didáticos, provas de 

vestibulares, dissertações, teses, artigos e avaliações externas, como o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE) e o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

O foco principal foi pesquisar a metodologia, as características e as estruturas desses 

materiais. Assim, esses autores propuseram os exercícios referentes a esse conteúdo, para 

investigar se a abordagem contida nesses materiais poderia proporcionar ao estudante uma 

aprendizagem efetiva e não a mecanização dos conceitos envolvendo Funções Quadráticas.  

Esses pesquisadores concluíram que, no geral, os materiais analisados intercalavam os 

tipos de exercícios propostos, ou seja, em alguns deles, a solução era encontrada utilizando uma 

mesma técnica, originada na mecanização do modo de resolução. Em outros momentos os autores 

se depararam com exercícios que possibilitavam ao estudante visualizar diferentes tipos de 

representação referentes ao mesmo objeto matemático, assim os alunos precisavam refletir sobre 

o método utilizado para a resolução das atividades apresentadas. 

  

1.3 Estudos correlatos: Funções Quadráticas e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

Como mencionado anteriormente, o público-alvo desta pesquisa é a EJA. Nesse sentido, a 

Tabela 2 mostra que, no levantamento feito, há apenas 3 trabalhos voltados para essa modalidade 

de ensino. Observamos que esses trabalhos (GUIMARÃES, 2013; PEREIRA, 2015; SILVA, 

2018) utilizaram o GeoGebra como proposta de recurso de auxílio para a aprendizagem da Função 

Quadrática. Todos os autores utilizaram atividades realizadas em sala de aula e no laboratório de 

informática. 

Guimarães (2013) concluiu o Mestrado Profissional Matemática em Rede Nacional 

(PROFMAT) na Universidade Federal de Campina Grande. O foco do seu trabalho foi o uso do 

software GeoGebra como auxílio na resolução de problemas para o ensino de Matemática, 

utilizando a "Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da 

Resolução de Problemas" apresentada por Onuchic (2012 e 2013)4. Esse autor define como 

problema "tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em resolver". 

                                                           
4 ONUCHIC, Lourdes de la Rosa. A Resolução de Problemas na Educação Matemática: onde estamos e para onde 

iremos? In: IV Jornada Nacional de Educação Matemática; XVII Jornada Regional de Educação Matemática. UPF: 

Universidade de Passo Fundo, 2012. 
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Segundo Guimarães (2013), em se tratando da metodologia baseada em problemas, 

Onuchic (2012 e 2013) defende que o professor deve se preocupar em ter um rigoroso 

planejamento de suas aulas, levando em consideração os recursos didáticos e a metodologia 

utilizada para a elaboração e aplicação das atividades desenvolvidas em sala de aula. Além disso, 

o professor deve estar preparado para os questionamentos dos alunos durante a resolução dos 

problemas, sempre os orientando, instigando sua curiosidade, a fim de favorecer a construção de 

seu conhecimento e promovendo sua aprendizagem. 

Os objetivos principais da pesquisa de Guimarães (2013) foram criar aulas diferenciadas e 

inovadoras, por meio de atividades contextualizadas integradas com o uso do computador, tendo 

como meta tornar as aulas dinâmicas e, consequentemente, favorecer a compreensão e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos.  Outro objetivo foi criar um site que fosse composto de 

um material de apoio sobre Funções, a fim de promover o acesso de alunos e professores a qualquer 

momento. 

Para tanto, esse autor, levando em consideração os conhecimentos prévios dos alunos em 

Matemática, elaborou problemas cuja solução não era encontrada de forma imediata, mecânica. 

Tais atividades eram desafiadoras e investigativas, pois exigiam raciocínio e reflexão dos alunos, 

auxiliando-os no desenvolvimento de conceitos imprescindíveis para resolvê-las, além de prepará-

los para enfrentar novas situações, dando-lhes uma base matemática para elaborar diferentes 

estratégias de resolução de problemas.  

As atividades elaboradas pelo autor foram aplicadas em uma turma de 1º ano do Ensino 

Médio, na EJA. Ele realizou um planejamento minucioso das aulas, levando em consideração o 

tempo estimado necessário para a aplicação das atividades, a metodologia utilizada e o material 

didático de apoio que seria usado, no caso, os computadores já instalados com o GeoGebra. 

Segundo Guimarães (2013), o desenvolvimento de sua pesquisa teve momentos de altos e 

baixos. Embora os alunos estivessem atentos à aula e desenvolvessem bem as atividades, houve 

ocasiões em que fatores internos, como ausência dos alunos nas salas e eventos extraescolares, 

interferiram de forma negativa, prejudicando o andamento da pesquisa. 

Antes de aplicar as atividades, o pesquisador promoveu uma oficina, a fim de familiarizar 

os alunos com os principais comandos que foram utilizados no GeoGebra, visto que alguns deles 

sequer conheciam o software.  

                                                           
ONUCHIC, Lourdes de la Rosa. Uma História da Resolução de Problemas no Brasil e no Mundo. In: ISERP - Palestra 

de Encerramento. Unesp: Rio Claro, 2008. Disponível em 

http://www.rc.unesp.br/serp/trabalhos_completos/completo3.pdf.  Acesso em 17 de junho de 2013. 

 

 

http://www.rc.unesp.br/serp/trabalhos_completos/completo3.pdf
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Como resultado de sua pesquisa, Guimarães (2013) concluiu que o estudo de Função 

Quadrática, por meio de atividades realizadas no GeoGebra, contribuiu para a aprendizagem de 

seus alunos. As situações propostas nos problemas, em conjunto com a facilidade e rapidez na 

visualização dos conteúdos explorados no GeoGebra (como, por exemplo, a atividade que 

explorou, no GeoGebra, a distância percorrida por um carro, a partir da velocidade média e do 

tempo dados em determinados instantes), promoveram a motivação dos alunos e, 

consequentemente, a compreensão e fixação dos conteúdos abordados.  

Durante o trabalho de campo, foi criado um site onde os alunos colocaram todo o material 

sobre Funções utilizadas nas aulas, além de links de sites relacionados a esse conteúdo e as 

atividades desenvolvidas na pesquisa. Desse modo, eles podiam ter acesso ao que foi trabalhado 

em sala de aula quando e onde quisessem. Sendo assim, o autor considerou que seus objetivos 

foram alcançados. 

Já o trabalho de Pereira (2015), fruto do Mestrado Acadêmico em Educação Matemática 

da Pontifica Universidade Católica de São Paulo, visou à utilização da Modelagem Matemática 

como estratégia de ensino, por meio de atividades realizadas em uma turma do 1º ano do Ensino 

Médio, na EJA. 

Esta pesquisa teve considerou as discussões teóricas apresentadas por Dionísio Burak e 

Maria Eli Puga Beltrão, acerca da Modelagem Matemática e a perspectiva da Teoria de 

Aprendizagem Significativa, de David Paul Ausubel.  

O principal objetivo era avaliar os resultados obtidos, a partir de uma experiência com a 

Modelagem Matemática, buscando identificar os aspectos favoráveis para o ensino e 

aprendizagem de Função Quadrática em uma turma de 1º ano do Ensino Médio da EJA. 

Para alcançar seu objetivo, Pereira (2015) elaborou atividades interdisciplinares, com o 

professor de Física da turma, sobre lançamento de projéteis, a fim de possibilitar maior articulação 

dos conhecimentos por parte dos alunos.  

 O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em 3 fases. Na 1ª fase, foi apresentado o conteúdo 

Função Quadrática aos alunos, com definições, aplicações e propriedades, além de explorar 

problemas de máximo e mínimo. 

Na 2ª fase, foi desenvolvido um estudo sobre lançamento de projéteis, orientado pelo 

professor de Física da turma. Nessa fase, os alunos iniciaram a construção de seus foguetes.  

A 3ª e última fase foi destinada ao desenvolvimento do modelo, que consistiu em lançar os 

foguetes e coletar as informações necessárias para a construção e validação do modelo; selecionar 

as grandezas consideradas no estudo do fenômeno; construir o modelo que permitiu calcular a 

altura do projétil após seu lançamento. 
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A análise dos dados dessa pesquisa ocorreu por meio da observação, da filmagem e dos 

registros dos alunos. As observações e a filmagem das aulas foram realizadas por um professor de 

Matemática que atuou como observador, juntamente com o pesquisador, durante a realização da 

pesquisa. A presença do professor observador se fez necessária devido à grande quantidade de 

alunos da turma e à importância da observação feita por mais de uma pessoa. Os registros dos 

alunos possibilitaram ao pesquisador diagnosticar como se deu o desenvolvimento das atividades 

e quais alunos conseguiram chegar à solução do problema proposto.  

Após a análise dos dados, Pereira (2015) concluiu que essas atividades de Modelagem 

favoreceram a criação de um ambiente de aprendizagem significativo, no qual os alunos puderam 

ser protagonistas de suas aprendizagens, sendo que boa parte deles conseguiu fazer relações entre 

seus conhecimentos prévios e os novos conhecimentos, o que forneceu resultados positivos. Além 

disso, a interdisciplinaridade entre a Matemática e a Física permitiu que os alunos dessem um 

significado concreto para o estudo de Funções.  

Por fim, a pesquisa de Silva (2018), referente ao Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências, Matemática e Tecnologias da Universidade do Estado de Santa Catarina foi desenvolvida 

na turma de 1º ano da EJA e com professores do curso de Pós-graduação da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC). 

O objetivo dessa pesquisa era propor modelos matemáticos, com apoio do software 

GeoGebra, voltados para o ensino de Função Quadrática, envolvendo fenômenos físicos 

relacionados à aviação, visando contribuir para o processo de aprendizagem dos estudantes do 

primeiro ano do Ensino Médio. 

Um dos referenciais teóricos utilizados foi a Modelagem Matemática, já que o autor 

relacionou os conceitos matemáticos com problemas da vida real, relacionados com o ambiente da 

aviação. 

Para atingir tal objetivo, foram seguidos os seguintes passos: primeiramente, houve o 

estudo de Função Quadrática; logo após, verificou-se a existência da relação entre os fenômenos 

aviônicos5 e essa Função, por intermédio da Modelagem Matemática; em seguida, foram 

realizadas simulações da modelagem, usando o GeoGebra; e, por último verificaram-se os indícios 

de aprendizagem significativa, por intermédio da elaboração dos mapas conceituais pelos 

estudantes. 

A avaliação da aprendizagem foi apoiada pela teoria da aprendizagem significativa. 

                                                           
5 Fenômenos aviônicos estão ligados a tudo que se refere à eletrônica dos aviões.  
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Essa pesquisa teve como produto educacional um caderno de atividades, cujo conteúdo 

foram as situações referentes ao ensino de Funções Quadráticas, por meio da Modelagem 

Matemática, envolvendo o movimento em aeronaves. 

 Após a análise dos dados, chegou-se à conclusão de que os modelos apresentados 

promoveram a aprendizagem significativa aos alunos envolvidos nesse processo. 

Nas pesquisas apresentadas acima, desenvolvidas na EJA, a Função Quadrática foi 

trabalhada utilizando o GeoGebra, porém, nenhuma delas teve como base a Aprendizagem Móvel. 

Diante dessa ausência, a presente pesquisa pode ser relevante no que se refere ao estudo de Funções 

Quadráticas na EJA, pois aborda tal conteúdo de maneira diferenciada, utilizando uma prática 

atual, por meio do GeoGebra, e fundamentada pela Aprendizagem Móvel.   

Além disso, as três pesquisas mostraram que o GeoGebra pode ser um ótimo aliado no que 

se refere ao ensino e aprendizagem de Funções Quadráticas. Para esta pesquisa essa informação 

foi benéfica, pois foi possível partir do pressuposto de que o uso do GeoGebra em sala de aula 

contribui para o estudo de Funções Quadráticas. 

No próximo capítulo, são apresentados os alicerces teóricos que sustentam a presente 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem como objetivo principal apresentar a fundamentação teórica que alicerça 

esta investigação. Para tanto, são apresentadas algumas discussões teóricas relacionadas às 

Tecnologias de Informação, ao software GeoGebra, à Aprendizagem Móvel e à EJA.  

Sendo assim, este capítulo está subdividido nos seguintes tópicos: 

1. Breve histórico da origem e evolução do conceito de função; 

2. O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na Educação; 

3. O Software GeoGebra; 

4. Aprendizagem Móvel; 

5. Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Para cada tópico é apresentada uma fundamentação teórica que serve de base para o 

desenvolvimento da problemática deste estudo. 

 

2.1.  Breve histórico da origem e evolução do conceito de função 

 

A noção de Função começou a se desenvolver ao longo de vários séculos e é um dos 

conceitos mais importantes para o estudo da Matemática. De acordo com Vázquez (2008), esse 

conteúdo se originou do conceito de números, com uma correspondência entre a contagem de 

números e um conjunto de objetos, a partir de registros deixados pela humanidade que vivia nas 

cavernas. 

Além disso, foram encontradas tabelas, feitas pelos babilônios, com fórmulas como a soma 

dos termos de uma Progressão Geométrica, bem como aquelas que mostram os números de 

Pitágoras ou o uso de regras de três simples e composta. Vale ressaltar que os babilônios tinham a 

noção do conceito de Função de forma implícita, representada nas tabelas astronômicas, que 

mostravam as “observações diretas de fenômenos ligados por uma relação aritmética, como 

períodos de visibilidade de um planeta e uma distância angular desse planeta para o sol” 

(VÁZQUEZ, 2008, p. 143). 

A seguir, a Figura 2 representa uma Tábua de argila babilônia, que mostra uma tabela com 

motivos geométricos, e a Figura 3 representa o Plimpton comprimido com trios Pitagóricos. 
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Figura 2: Tábua de argila babilônia, mostrando uma 

tabela com motivos geométricos 

 
Fonte: (VÁZQUEZ, 2008, p. 143) 

Figura 3:  Plimpton comprimido com trios Pitagóricos 

 

 
Fonte: (VÁZQUEZ, 2008, p. 143) 

 

Tempos depois (500 a.C. – 500 d.C.), ainda de acordo com esse autor, novos problemas 

que demandavam um conhecimento mais aprofundado em geometria, começaram a aparecer. 

Dentre eles, a quadratura do círculo, a duplicação do cubo e outros problemas que envolviam a 

noção de função. Como os gregos ainda não conheciam esse conceito, não conseguiram simbolizar 

ou reconhecer uma função, mas já eram capazes de calcular áreas, comprimentos e volumes, além 

de desenvolver conceitos matemáticos muito semelhantes aos atuais.  

Durante a Idade Média, segundo Vásquez (2008), surge a Álgebra, por meio de estudos 

realizados pelos árabes. Esses mesmo estudos, que abordavam fenômenos naturais como calor, 

luz, distância, velocidade e movimento, se desenvolveram, sendo que o estudo do movimento deu 

início à evolução da noção de função, com suas propriedades e representação gráfica, mas sem a 

utilização de fórmulas. 

Somente no século XVII, as noções de função começaram a se sintetizar. De acordo com 

Vásquez (2008), nesse período, a Álgebra começou a se desprender da Geometria e os matemáticos 

da época se destacaram, como Viète (1540 - 1603), que usou a Álgebra para resolver problemas 

geométricos; Descartes (1596 - 1650) que usou letras para representar as variáveis; e Galileu (1564 

- 1642) que introduziu o número nas representações gráficas, além de expressar as leis de 

movimento e de introduzir o conceito de variáveis direta e inversamente proporcionais. Porém, foi 

Descartes (1596 - 1603) quem desenvolveu a ideia de representar uma função de forma analítica. 

O primeiro matemático a utilizar o termo função foi Leibniz (1646 - 1716), que usou essa 

palavra para relacionar a variação entre pontos de uma curva, como as subtangentes e as 

subnormais (STRUIK, 1969). 

Em 1718, o matemático Bernoulli (1654 - 1705), que designou os valores obtidos por 

operações entre variáveis e constantes, definiu a função como “função de uma magnitude variável 



40 
 

à quantidade composta de alguma forma por esta magnitude variável e por constantes” (COSTA, 

2004, p. 22). 

No século XVII, Euler (1707 - 1783), continuou o estudo de função e definiu esse termo 

como “expressão analítica”, que veio a substituir o termo “quantidade”. Além do mais, foi Euler 

quem introduziu a notação f (x), e diferenciou as funções contínuas e descontínuas, considerando 

a lei de formação de cada Função (ROSSINI, 2006).  

Já no século XVIII, ainda de acordo com Rossini (2006), o matemático Joseph Louis 

Lagrange desenvolveu um estudo sobre o cálculo de variações, que originou a relação funcional y 

= f (x). De acordo com Mendes (1994), Lagrange definiu as funções da seguinte maneira:  

 

Chama-se função de uma ou de várias quantidades a toda expressão de cálculo na 

qual essas quantidades entrem de alguma maneira, combinadas ou não com outras 

quantidades cujos valores são dados e invariáveis, enquanto que as quantidades 

da função podem receber Todos os valores possíveis. Assim, nas funções são 

consideradas apenas as quantidades assumidas como variáveis e não as constantes 

que aparecem combinadas a elas (MENDES, 1994, p. 37). 

 

De acordo com Costa (2004), o conceito de função passou por três momentos históricos 

diferentes: 

1. Como dependência entre variáveis; 

2. Como expressão analítica; 

3. Como a relação entre conjuntos. 

O conceito de funções, de acordo com Cruz (2018), envolve múltiplas representações e 

necessita de técnicas diferenciadas para o seu desenvolvimento na sala de aula. Desse modo, de 

acordo com Ponte (1990) apud Cruz (2018), as funções são instrumentos matemáticos 

indispensáveis para o estudo qualitativo de fenômenos naturais.  

Esta pesquisa estuda o conceito de Função Quadrática, cuja descrição é explorada a partir 

do próximo parágrafo. 

De acordo com Dorigo (2006), o conceito de Função Quadrática surgiu a partir de estudos 

realizados por um discípulo de Aristóteles (384 – 322 a.C.), chamado Menaecmo (c. IV a.C.), para 

resolver um problema denominado “problema deliano”. Tal problema levou esse nome por ter 

ocorrido na ilha de Delos e trata de uma peste devastadora que adoeceu inúmeros habitantes da 

ilha. A tentativa não deu certo, por se tratar de um método em que se dobravam arestas e que, 

consequentemente, octuplica o volume. Desse modo, a peste aumentou após essa tentativa. 

Então vários matemáticos da época se engajaram a fim de resolver esse problema. Dessa 

maneira, o matemático Menaecmo, ao estudar o caso, descobriu inúmeras curvas, dentre elas a 
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parábola. Então, chegou à conclusão de que a solução procurada resulta da intersecção de duas 

parábolas (DORIGO, 2006). 

Ainda de acordo com Dorigo (2006), esse estudo de Menaecmo, também, contribuiu para 

aprimorar a construção de canhões, que, naquela época (século XIV), eram armas precárias e 

ofereciam riscos físicos e psicológicos (devido ao barulho que produziam) até para os artilheiros. 

Assim, vários estudos baseados nos canhões começaram a ser feitos, inclusive por Galileu Galilei 

(1564 - 1642), que chegou à conclusão de que a trajetória percorrida pela bala do canhão formava 

uma parábola.  

Segundo Santos (2018), alguns matemáticos indianos contribuíram de forma significativa 

para o estudo das Funções Quadráticas. Dentre eles, destaca-se Bháskara, que afirmou que:  

 
O quadrado de uma grandeza positiva ou de uma grandeza negativa é positivo: e a raiz 

[quadrada] de uma grandeza positiva é dupla, positiva e negativa. Não há· raiz [quadrada] 

de uma grandeza negativa, pois ela não é uma grandeza (PITOMBEIRA, 2004, p. 21).  

 

Ainda segundo Santos (2018), já havia a consciência de que números negativos não eram 

quadrados. Dessa forma, ao se depararem com equações quadráticas, utilizava-se um método de 

resolução denominado regra hindu que, inicialmente, foi enunciada por S’ridhara e descrita por 

Bháskara, em 1925, como: 

 

É por unidades iguais a quatro vezes o número de quadrados que é preciso 

multiplicar os dois membros; e é a quantidade igual ao quadrado do número 

primitivo de quantidades desconhecidas simples que é preciso adicionar 

(ROQUE, 2012, p. 240). 

 

Utilizando essa linguagem descrita por Bháskara (onde a raiz negativa ainda não era 

considerada), e trazendo-a para a linguagem matemática atual (onde a Função Quadrática é dada 

pela sentença 𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑥² +  𝑏𝑥 +  𝑐, com 𝑎, 𝑏 e 𝑐 ∈ ℝ, e 𝑎 ≠ 0), se chegaria ao algoritmo 

utilizado para determinar a solução de uma equação quadrática (SANTOS, 2018). 

Considerando que, tal como foi apresentado no capítulo anterior, a utilização de recursos 

computacionais é uma tendência para o ensino de Funções, apresentamos, a seguir, algumas 

reflexões sobre tecnologias, GeoGebra e o conceito de Aprendizagem Móvel. 

 

2.2. O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na Educação 

 

A palavra tecnologia engloba a totalidade de coisas que o cérebro humano conseguiu criar 

em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações. Por exemplo, na Idade da Pedra, quando 

os homens usavam armas para se defenderem de animais, além de outros elementos da natureza, 
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surgindo novas tecnologias (como a transformação de ossos e madeiras em armas, como lanças, 

flechas, barcos, dentre outros), aos poucos, para defesa e dominação (KENSKI, 2012). Nesse 

sentido, o conjunto de 

 

[...] conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à 

construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de 

atividade, chamamos de “tecnologia”. Para construir qualquer equipamento - uma 

caneta esferográfica ou um computador -, os homens precisam pesquisar, planejar 

e criar o produto, o serviço, o processo. Ao conjunto de tudo isso, chamamos de 

tecnologias (KENSKI, 2012, p. 24). 
 

 

Conforme foi evoluindo, a humanidade começou a buscar maneiras de adaptação ao meio. 

Desse modo, foram criadas a linguagem, números, roupas, casas, cidades, formas de energia, e 

outras necessidades que contribuíram para o desenvolvimento social e cultural da sociedade 

(ARAÚJO et al., 2017).   

Ainda de acordo com esses autores, 

 

Com todo este progresso, talvez não percebemos o quão dependente nos tornamos 

das tecnologias e o quanto ela tornou-se parte do processo social, configurando-

se como ferramentas mediadoras das nossas ações. Sendo assim, todo o contexto 

da história da humanidade colaborou para que hoje o ser humano tenha conforto 

e informação com rapidez, sem limites (ARAÚJO et al., 2017, p. 3).  
 

Atualmente, a tecnologia está avançada, principalmente as tecnologias digitais de 

comunicação e informação, possibilitando a expansão da economia, comodidade e entretenimento, 

e outros vários pontos positivos dessa evolução (KENSKI, 2012). 

De acordo com Araújo et al. (2017), os computadores surgiram na década de 1940 e na 

década de 1960 se popularizaram e se tornaram a principal ferramenta de trabalho para quase 

todos. Quanto à internet, na década de 1990 promoveu várias mudanças sociais econômicas e, 

consequentemente, na educação. No Brasil, já na década de 1980 do século XX, segundo Moreira 

(2002), ocorreram grandes investimentos governamentais de informática na educação. 

Dentre os investimentos, ainda segundo Araújo et al. (2017), se destacam os Centros de 

Informática Educativa (CIED), que visavam à utilização da informática nas escolas públicas, com 

o propósito de melhorar a aprendizagem, com o apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Outro investimento importante foi o projeto Educação com Computadores (EDUCOM), 

cujo objetivo era facilitar o desenvolvimento de investigações relacionadas com o uso de 

computadores no processo de ensino e aprendizagem nas escolas (ARAÚJO et al., 2017) 



43 
 

Além do CIED e do EDUCOM, foi criado, também, o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo), pela portaria 522/MEC, de 9 de abril de 1997, com o objetivo de promover 

a utilização pedagógica das TIC na rede pública de ensino (MOREIRA, 2002). 

Sendo assim, a utilização das TIC como ferramentas no processo de ensino e aprendizagem 

pode se caracterizar pelo: 

 

(...) maior ou menor envolvimento dos alunos no trabalho e pela rigidez ou 

informalidade nas relações entre eles [alunos] e o professor. Relaciona-se com as 

tarefas propostas, o tipo de comunicação e negociação de significado, o modo de 

trabalho dos alunos e a cultura de sala de aula. Os professores devem promover 

a criação de ambientes que encorajem os alunos a formular questões, a fazer 

conjecturas, a tomar decisões, a argumentar para justificar os seus raciocínios; 

ambientes em que alunos e professor estejam atentos ao pensamento e raciocínio 

uns dos outros e funcionem como membros de uma comunidade matemática 

(SOUSA, 2005, p. 36). 
 

Desse modo, de acordo com Borba (2011), as TIC podem assumir o papel de mediadores 

no ensino da Matemática, podendo tornar as aulas mais dinâmicas e otimizadas. 

Nesse contexto, se destaca a importância do uso de tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática, com o objetivo de incentivar os alunos na construção de um 

conhecimento matemático que lhes permitam obter uma formação necessária para se adequarem a 

uma sociedade que está sempre se transformando, pois 

 

Estamos convivendo com uma geração de jovens que estão adquirindo novas 

habilidades e formas de pensar diante de um videogame, por exemplo, os quais, 

na escola, assistem ao professor demonstrar, de forma clássica, um teorema. Tal 

fato nos leva a pensar na necessidade urgente de abrir essas novas formas do saber 

humano, de gerar e de disseminar o conhecimento na formação do professor, quer 

seja na sua formação básica no curso de magistério, quer seja na sua formação 

continuada, isso se não quisermos ficar estagnados no século l8 (GATTI, 1992, 

p. 157). 
  

Com isso, os benefícios da tecnologia para a sala de aula são reconhecidos, inclusive, nos 

PCN (BRASIL, 2000b) e no BNCC (BRASIL, 2018), que defendem o uso das TIC como uma 

ferramenta voltada para o ensino e aprendizagem da Matemática, que deve ser inserida nas escolas 

desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, pois pode promover mudanças radicais no 

conhecimento e, futuramente, transformar a educação, criando uma nova visão do papel da escola. 
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2.3. Software GeoGebra 

 

Neste tópico é feita uma apresentação do software GeoGebra, destacando sua 

funcionalidade, a facilidade de acesso, e o seu crescente uso como recurso de apoio no processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos que envolvem a geometria e a álgebra. 

 

2.3.1. Apresentação do GeoGebra 

 

O GeoGebra, de acordo com Pelli (2014), é um software de Matemática livre e dinâmico 

que apresenta a interação das representações geométricas e algébricas, já que possui todas as 

ferramentas tradicionais de um software de geometria dinâmica, como os pontos, as retas, e as 

seções cônicas, além da parte algébrica, que permite a exploração dos diferentes tipos de funções 

matemáticas.  

Nesse contexto, Pelli (2014) afirma que o GeoGebra pode ser considerado um software de 

Matemática dinâmica, gratuito, criado por Markus Hohenwarter, que reúne Geometria, Álgebra, 

Tabelas, Gráficos Probabilidade, Estatística e Cálculos Simbólicos. Dessa maneira, o GeoGebra 

atende todos os níveis de ensino, sendo utilizado no mudo inteiro, como apoio no ensino e 

aprendizagem em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. 

Além de uma excelente ferramenta de ensino, o GeoGebra é multi-plataforma e, portanto, 

ele pode ser instalado em computadores com Windows, Linux, dentre outros, é usado on-line ou 

off-line. Para isso, basta fazer o download deste software pelo site 

http://www.GeoGebra.org/cms/pt_br, que, também, disponibiliza instruções de uso, bem como 

atividades diversas que podem ser aplicadas nas diferentes áreas de conhecimentos matemáticos 

explorados pelo GeoGebra (FIOROTTI, 2014).  

Pelli (2014) ainda defende que, pelo fato de o GeoGebra ser um software dinâmico (o termo 

dinâmico está ligado à ideia de movimento), os alunos podem perceber a movimentação das 

construções realizadas.  Desse modo, o GeoGebra é considerado um software educativo, que pode 

fornecer, de acordo com Gravina e Santarosa (1998), suporte para que os alunos possam 

concretizar seus pensamentos, por meio da representação de objetos matemáticos e da 

manipulação desses objetos.  

Além disso, ainda de acordo com Pelli (2014), o GeoGebra facilita o processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos relacionados com a geometria e a álgebra. Devido a esse 

motivo, seu uso na sala de aula está se tornando cada vez mais crescente.  

De acordo com Nascimento (2012, p. 4), o GeoGebra está  
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(...) rapidamente ganhando popularidade no ensino e aprendizagem da 

Matemática em todo o mundo. Atualmente, o GeoGebra é traduzido para 58 

idiomas, utilizado em 190 países e baixado por aproximadamente 300.000 

usuários em cada mês. Essa utilização crescente obrigou o estabelecimento do 

GeoGebra International Institute (GII), que serve como uma organização virtual 

para apoiar as iniciativas e os institutos (NASCIMENTO, 2012, p. 4). 

 

Em relação ao objetivo e à funcionalidade do GeoGebra, Pelli (2014) enfatiza que 
 

O GeoGebra é um software capaz de realizar cálculos de álgebra e geometria, 

possibilitando também a construção de gráficos. Esse software de matemática 

dinâmica foi elaborado com o intuito de ser utilizado em sala de aula para auxiliar 

na resolução de problemas envolvendo a aritmética, a álgebra, a geometria e o 

cálculo (PELLI, 2014, p. 38). 

 
A Figura 4 ilustra a tela de apresentação do GeoGebra, que mostra três representações 

diferentes da Matemática: a Zona Algébrica (Coordenadas de pontos, Equações, Funções, 

distâncias entre pontos, dentre outros), a Zona Gráfica (Gráficos de funções, figuras geométricas, 

etc) e a Folha de Cálculo. Essas representações estão interligadas e se modificam automaticamente 

à medida que uma delas sofra mudanças. 

 

Figura 4: Tela de apresentação do GeoGebra 

   

                                                                     → Zona Gráfica                        

 

                                  

                                   →Zona Algébrica                                                                                                                            

 

 

                                                                     → Folha de Cálculo 

 

 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Para manipular o GeoGebra, utiliza-se a barra de ferramentas, que é dividida em onze 

janelas, quando clicadas na parte inferior (em cima da seta que aponta para baixo), cada uma delas 

apresenta diversas ferramentas. As janelas possuem um desenho e um nome informando a 
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finalidade de cada ferramenta, como a construção das diferentes formas geométricas. A barra de 

ferramentas é apresentada na Figura 5. 

 

Figura 5: Barra de Ferramentas do GeoGebra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

 

A Figura 6 mostra um exemplo das ferramentas que podem ser utilizadas em uma das 11 

janelas, quando clicada. 

Na tela de apresentação do GeoGebra, além da Zona Algébrica, da Zona Gráfica e da Folha 

de Cálculos, encontra-se o comando de entrada, que fica no rodapé da janela do GeoGebra.  

 

Figura 6: Comando de Entrada do GeoGebra 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                             → Entrada 

 

 

 

 
 

Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

É no comando de entrada que se inserem, por exemplo, expressões algébricas e funções. 

Ao se clicar a tecla Enter, a representação algébrica do que foi digitado aparece na Zona Algébrica 

e a representação gráfica aparece na Zona Gráfica. 
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2.3.2. GeoGebra e a Aprendizagem 

 

 De acordo com Vichessi (2011), os benefícios que o GeoGebra pode trazer para a 

aprendizagem em Matemática foram comprovados, por diversas pesquisas nessa área. Ainda 

segundo Vichessi (2011, p. 244), 

 

Pois é hora de [...] dar espaço a um trabalho que prioriza a aprendizagem dos 

conteúdos, não deixando as construções geométricas se encerrarem em si 

mesmas. A ferramenta para colocar isso em prática é o GeoGebra, um programa 

de geometria dinâmica com download livre, que vem chamando a atenção de 

pesquisadores e tem sido tema de diversas investigações didáticas. Embora conte 

com muitos recursos, ele é simples de ser usado e possui um tutorial na opção 

"Ajuda" bastante útil e explicativo.  
 

Sendo assim, o uso do GeoGebra como auxílio na Educação Matemática, vem crescendo 

cada vez mais, devido às contribuições que ele proporciona para a aprendizagem, além da 

facilidade do seu uso. Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 43), “as tecnologias, em suas diferentes 

formas e usos, constituem um dos principais agentes de transformação da sociedade, pelas 

modificações que exercem nos meios de produção e por suas consequências no cotidiano das 

pessoas”. Assim, o uso do GeoGebra pode contribuir para que as aulas sejam mais interessantes e 

atrativas e, consequentemente, facilitar a aprendizagem nos diversos conteúdos explorados por 

esse software. 

Além dos argumentos citados anteriormente, e devido ao considerável avanço tecnológico 

vivenciado atualmente pela sociedade, o que propiciou a proximidade entre grande parte dos 

alunos com a tecnologia, é cada vez mais crescente a utilização do GeoGebra como proposta de 

ensino de conteúdos matemáticos (BARRETO; NASCIMENTO, 2014).  

De Villiers (2007) diz que o GeoGebra tem como vantagens sua precisão, o feedback 

imediato e a rapidez da verificação dos muitos casos analisados no software. 

Porém, para que o GeoGebra contribua positivamente para a educação, é preciso, segundo 

De Villiers (2007) apud Ferri et al. (2013), que esse software seja utilizado como uma proposta 

inovadora, já que muitos professores tendem a utilizá-lo como uma extensão do quadro negro, o 

que não torna a tecnologia tão boa para ser utilizada como proposta de ensino.  

Outra armadilha apontada por De Villiers (2007) é pensar que somente a visualização do 

que está na tela do GeoGebra (seja voltado para a geometria ou álgebra) é suficiente para se 

aprender o conteúdo trabalhado. Para que ocorra a aprendizagem, é necessário que o aluno observe 

o que está acontecendo na tela e faça uma análise crítica do que está vendo.  
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2.4. Aprendizagem Móvel 

 

O uso de tecnologias como auxílio na educação, segundo Filho, Espíndola, Gomes e Alves 

(2017), vem crescendo ao longo dos anos, e essa utilização vem sempre gerando debates e 

discussões entre educadores, além de serem norteadores em documentos de orientações 

curriculares, como a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018, p. 54).  

 
As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas 

memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas 

tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua 

curiosidade e a formulação de perguntas. [...] de avaliar respostas, de argumentar, 

de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de 

informação e comunicação. 

 

De acordo com Nascimento e Werneck (2016), a tecnologia, através da internet, está cada 

vez mais presente no cotidiano das pessoas. Devido a sua praticidade, o Smartphone se tornou 

objeto essencial no dia a dia, já que, além de fazer ligações e enviar mensagens, permite, por 

exemplo, comprar, efetuar pagamentos, sem sair de casa. Nesse contexto, não demorou muito para 

que a tecnologia chegasse, também, aos ambientes educativos. 

Segundo a pesquisa intitulada “Motivos da Evasão Escolar”, de Medeiros e Schimiguel 

(2012), 40% dos jovens com idades entre 15 e 17 anos deixam de estudar por acharem a escola 

desinteressante. Esse fato mostra a necessidade de inserir métodos diferenciados no ensino a fim 

de tornar o processo de ensino e aprendizagem mais interessante. Um dos métodos, ainda segundo 

Medeiros e Schimiguel (2012), é a utilização de tecnologias, por exemplo os dispositivos móveis, 

como apoio à aprendizagem. 

Nascimento e Werneck (2016) ainda defendem que essa inserção dos dispositivos móveis 

como método de ensino deu origem ao termo Aprendizagem Móvel (ou Mobile Learning, ou ainda 

M-Learning), que, segundo Lin, Wang e Li (2016), é um modelo de aprendizagem por meio do 

uso da tecnologia móvel, como tablets, notebooks e Smartphones, possibilitando que o estudante 

acesse os materiais para aprendizagem em qualquer hora ou lugar, desde que esteja conectado à 

internet.  

Desse modo, Nascimento e Werneck (2016) afirmam que a Aprendizagem Móvel 

aproxima os conteúdos estudados na sala de aula do mundo real, sendo que essa interatividade 

pode tornar a forma de estudo muito mais interessante para os alunos, em que os professores 

passem de transmissor de informações para estimuladores da construção do conhecimento, o que 

pode favorecer a aprendizagem dos alunos.  
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Para Batista (2011, p. 7), M-Learning ou Aprendizagem Móvel “é o campo de pesquisa 

que investiga como os dispositivos móveis podem contribuir para a aprendizagem”. 

Ferreira, Oliveira e Callou (2013, p. 3) defendem que “Mobile Learning é a aprendizagem 

através de dispositivos móveis, que surge da necessidade de se comunicar, de obter informação e 

formação em qualquer lugar e a qualquer tempo”. 

Segundo Ferreira (2015), Quinn (2000), cujo conceito de Aprendizagem Móvel é um dos 

pioneiros, defende que essa teoria está focada nos dispositivos e na tecnologia, que a aprendizagem 

ocorre porque a ferramenta utilizada pelo indivíduo é móvel.  

A Aprendizagem Móvel, segundo Mülbert e Pereira (s/d), é um tema muito recente na 

educação. Começou a aparecer em trabalhos científicos em 2001, nos Estados Unidos. Desde 

então, o número de publicações sobre o tema cresceu, assim como a intensificação do uso de 

dispositivos móveis (principalmente o Smartphone) e do avanço das redes sem fio. De acordo com 

o estudo de Ladeira (2015), 

 
É importante teorizar sobre a importância da aprendizagem móvel na educação 

como instrumentos mediáticos de apoio à aprendizagem, principalmente, em 

matemática. Assim, a primeira etapa para postular uma teoria para os dispositivos 

móveis como instrumentos mediáticos de aprendizagem é discutir sobre as suas 

características em comparação com outros tipos de aprendizagem. Por exemplo, 

uma característica óbvia, mas essencial deste tipo de aprendizagem está 

relacionada com o pressuposto de que os alunos também aprendem quando estão 

em movimento. Nesse direcionamento, os alunos adquirem o conhecimento em 

um determinado contexto ao capturarem ideias, noções e recursos de 

aprendizagem para aplicá-los e desenvolvê-los em outros contextos (LADEIRA, 

2015, P.211). 
 

Para Ferreira (2015), o fato de o Smartphone ter acesso à internet não basta para ocorrer a 

Aprendizagem Móvel. É preciso que o aluno tenha em mente o que precisa saber e pesquisar para 

ocorrer o desenvolvimento do conteúdo estudado. Quando usada de maneira adequada, a 

Aprendizagem Móvel pode transformar o processo de estudo do aluno. 

 
Essa nova possibilidade como nova compreensão em relação a conceitos como: 

tempo, espaço, presença, distância, interação, informação, conhecimento, 

trabalho, aprendizagem, ensino, provocando processos de desequilíbrio no 

sistema de significação dos sujeitos, impulsionando o rompimento de 

paradigmas, e modificando a forma de compreender e desenvolver determinados 

processos (SCHLEMMER et al., 2007, p. 2). 

 

Para que ocorra a consolidação do estudo por meio da utilização da aprendizagem móvel 

no ambiente escolar, deve haver envolvimento tanto de professores quanto dos alunos. O professor 

tem papel fundamental nesse processo de ensino. Ele precisa agir como estimulador e não 



50 
 

centralizador do conhecimento, respeitando os diferentes tipos de alunos (COSTA; CAMARGO, 

2018). 

 
Nem todos os envolvidos são iguais, alguns têm mais habilidades para participar 

dessa cultura emergente que os demais. Existem, ainda, muitos outros que 

poderíamos denominar analfabetos digitais, apesar de terem nascido na era da 

Internet, no entanto, por algum motivo, não têm ou não tiveram acesso ao mundo 

digital (FAVA, 2014, p. 15). 

 

O professor, segundo os estudos de Nascimento e Werneck (2016), é quem orienta os 

alunos na interação com a tecnologia. É, também, papel do professor utilizar formas lúdicas de 

ensino com o propósito de tornar as aulas mais atraentes, ativar o interesse dos alunos e, 

consequentemente, promover o aprendizado, principalmente nas disciplinas consideradas difíceis 

pelos estudantes, como a Matemática. Nesse sentido, Ladeira (2015, p. 212) defende que: 

 
Existem diversas possibilidades para aliar a tecnologia à educação, mas é 

necessário que os professores possuam o conhecimento e o domínio do meio 

utilizado, além de criatividade para desenvolver atividades contextualizadas para 

os alunos. O principal objetivo dessa abordagem é incorporar as tecnologias 

móveis para promover a mobilidade na educação por meio de aplicativos 

específicos e dos recursos disponíveis nessas ferramentas tecnológicas. Essa 

abordagem visa inserir os dispositivos móveis no plano de aula para que os alunos 

possam compartilhar experiências, transformar o conhecimento matemático e 

estimular o interesse nos conteúdos abordados para tornar o processo de ensino e 

aprendizagem agradável para os alunos e para os professores. 

 
Nesse sentido, a BNCC (BRASIL, 2018, p. 15) propõe 

 
A superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o 

estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido 

ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na 

construção de seu projeto de vida. 

 
Para a UNESCO (2013), uma das vantagens que a Aprendizagem Móvel proporciona é que 

os estudantes podem acompanhar o que está sendo estudado de qualquer lugar. Isso possibilita que 

mesmo as pessoas muito ocupadas e de diferentes faixas etárias possam acessar os conteúdos 

aprendidos, o que não era possível há uns anos. 

Para Neto e Fonseca (2013), os benefícios ligados à Aprendizagem Móvel são: melhoria 

de recursos para o aprendizado do aluno, acesso aos conteúdos didáticos com total mobilidade, 

interatividade entre alunos e professores, além de proporcionar total liberdade ao aluno para 

escolher a hora e o local em que deseja estudar.  
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Nesse contexto, Lin, Wang e Li (2016) defendem que, com esse tipo de tecnologia 

(Aprendizagem Móvel), o processo de aprendizagem se torna prazeroso, diferente de quando o 

ensino é feito com métodos pouco dinâmicos. 

Para Kukulska-Hume e Traxler (2005), a Aprendizagem Móvel promove a melhoria da 

aprendizagem do aluno com relação ao conteúdo que está sendo estudado, por meio da consulta 

de informações via internet, aumento da interatividade com professores, e do uso de novas 

tecnologias, que dão suporte ao aprendizado.   

Desse modo, segundo Costa e Camargo (2018), a aprendizagem pode ocorrer de várias 

formas, como pelo acesso a recursos educacionais, conexão entre as pessoas e a criação de 

conteúdos dentro e fora da sala de aula. Como o número de celulares, hoje em dia, é maior que o 

número de pessoas no mundo, esse tipo de tecnologia é o mais utilizado, pela praticidade e 

facilidade de comunicação e implementação nos ambientes escolares. 

Considerando o público-alvo da presente pesquisa, são apresentadas, a seguir, algumas 

considerações sobre a EJA. 

 

2.5. Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

A EJA é uma modalidade de ensino voltada para jovens e adultos que não tiveram a 

oportunidade de concluir, por algum motivo, o Ensino Fundamental ou Médio na idade apropriada 

para o Ensino Regular. De acordo com a resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000 

(BRASIL, 2000), a idade mínima para a inscrição no Ensino Fundamental da EJA é de 15 anos, e 

no Ensino Médio é de 18 anos.  

Segundo Griffante e Bertotti (2013), o estudo na EJA visa ampliar o conhecimento do 

aluno, preparando-o mesmo o mercado de trabalho. Já Nascimento (2013) defende que a EJA é 

uma alternativa que pode possibilitar ao indivíduo exercer melhor sua cidadania, minimizando o 

problema de exclusão social. Sendo assim, cabe ao professor escolher uma metodologia de ensino, 

levando em consideração a história do aluno e o meio em que vive, incentivando-o a promover a 

construção de sua aprendizagem. De acordo com os PCN (BRASIL, 1997, p. 15), “há urgência em 

reformular objetivos, rever conteúdos e buscar metodologias compatíveis com a formação que 

hoje a sociedade reclama”. Nesse sentido, a BNCC (BRASIL, 2018, p. 9), defende que  

 
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 

criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas. 
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A EJA é uma modalidade de ensino que dever ser gratuito e garantido pela legislação. 

Porém, Nascimento (2013) disse que a educação ainda é complexa no sentido de relacionar teoria 

e prática. Para que o trabalho na EJA seja realizado de forma efetiva é preciso que ocorra uma 

interação entre o professor e seus alunos, onde ambas as partes trocarão experiências, vivências e, 

consequentemente, a transformação do objeto de estudo em conhecimento (BECKER, 2007).  Para 

esse autor, 

 
Interação só acontece quando professor e alunos agem e a ação de um é 

assimilada pelas ações dos outros, e vice-versa; quando indivíduo e sociedade 

agem, determinando-se; quando sujeito e objeto agem, transformando-se em 

função dessas ações (BECKER, 2007, p. 16). 

 

A alfabetização de jovens e adultos, segundo Nascimento (2013), exige o compromisso do 

profissional e deve ser feita de forma responsável. 

 
É fundamental que o professor da EJA tenha a consciência da valorização do 

outro, é importante valorizar o conhecimento que este aluno possui, pois durante 

toda a vida o aluno adquire um vasto conhecimento do senso comum, daí a 

importância da valorização de suas experiências de vida, é claro sem se limitar a 

ele (NASCIMENTO, 2013, p. 20). 

 

Ainda segundo essa autora, o professor deve agir de forma a incentivar e estimular a 

aprendizagem de seus alunos. Por isso a importância de conhecer a realidade do estudante, 

buscando contextualizar os conteúdos estudados de acordo com a sua realidade e, 

consequentemente, promovendo seu aprendizado. 

 
Quando o professor está inserido na realidade dos alunos, isso lhe dá subsídio 

para melhor compreender as experiências de vida dos mesmos, no entanto, 

atualmente essa inserção fica comprometida dada a precarização das condições 

de trabalho do professor, que se submete a extensivas jornadas de trabalho, 

perambulando por diversas escolas, sendo essas algumas dificuldades de inserção 

e conhecimento dessa realidade pelo professor (NASCIMENTO, 2013, p. 21). 

 

A BNCC (BRASIL, 2018) defende que, para que haja a aprendizagem do aluno, a educação 

deve obedecer a um conjunto de decisões que resultam de um processo de envolvimento da família 

do estudante e da comunidade escolar. Essas decisões, que precisam ser propostas a diferentes 

modalidades de ensino (Educação Regular, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, Educação a 

Distância), se referem a: 

 

I. contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando 

estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e 
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torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as 

aprendizagens estão situadas;  

II. decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes 

curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para 

adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão 

do ensino e da aprendizagem; 

III. selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas 

diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, 

se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, 

suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização 

etc.;  

IV. conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar 

os alunos nas aprendizagens;  

V. construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de 

resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, 

tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, 

dos professores e dos alunos;  

VI. selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para 

apoiar o processo de ensinar e aprender;  

VII. criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como 

manter processos permanentes de formação docente que possibilitem contínuo 

aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem; 

VIII manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e 

curricular para os demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de ensino 

(BRASIL, 2018, p. 16). 
 

Segundo o artigo 32 da a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996), 

o ensino da EJA no Ensino Fundamental tem como objetivo: 

 
I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

O Ensino Médio, conforme a LDB, tem como finalidades: 

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e 

prática (BRASIL, 1996, p. 23). 

 

Vale ressaltar que, de acordo com Nascimento (2013), o educador brasileiro Paulo Freire 

(1987) foi um dos pioneiros no desenvolvimento da educação na EJA como formação de cidadãos 

críticos que não agissem de maneira mecânica, qualificados para a mão de obra. Nascimento 

(2013) salienta que, para Paulo Freire (1987), a formação do indivíduo deveria prepará-lo para a 
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vida, possibilitando a sua participação na construção de uma sociedade mais igualitária e menos 

injusta. 

 

2.6 Algumas considerações 

 

De acordo com Cruz (2018), os PCN de Matemática (BRASIL, 2000b) defendem que o 

estudo de funções requer metodologias diferenciadas que possibilitem o desenvolvimento de 

competências relevantes científica e culturalmente. 

Segundo o Currículo Básico Comum (CBC) de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2007), o 

tema Funções pode ser utilizado em diversas situações referentes à Matemática, como no 

desenvolvimento de estratégias para a resolução de um problema, fazer estimativas, interpretar e 

elaborar modelos matemáticos para análise de determinadas situações, além de relacionar a 

Matemática com outras áreas de conhecimento.  

A BNCC (BRASIL, 2018) indica que o estudo de Funções Quadráticas (assim como os 

outros tipos de funções) deve ser feito a partir da interpretação, construção de modelos, resolução 

e formulação de problemas (em que as situações propostas envolvam situações cotidianas, que 

tenham significado para os alunos), entre outros.  

No tocante às situações-problemas, a BNCC destaca que 

 

os problemas cotidianos têm papel fundamental na escola para o aprendizado e a 

aplicação de conceitos matemáticos, considerando que o cotidiano não se refere 

apenas às atividades do dia a dia dos estudantes, mas também às questões da 

comunidade mais ampla e do mundo do trabalho (BRASIL, 2018, p. 527). 

 

 
 Ainda sobre a resolução de problemas, a BNCC (BRASIL, 2018) indica que o uso de 

tecnologias pode reforçar a capacidade de raciocínio lógico dos alunos e faz com que ele construa 

argumentações, facilitando e possibilitando sua aprendizagem. 
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CAPÍTULO 3 - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, são apresentados o percurso metodológico da pesquisa, as características 

da escola e dos participantes, e considerações sobre todo o processo de produção, análise dos dados 

e interpretação dos resultados obtidos durante o trabalho de campo. 

 

3.1.  Natureza da pesquisa 

 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, ou seja, foca de forma subjetiva o objeto analisado 

no qual os resultados dos dados serão interpretados. Considerando o objetivo da pesquisa, optou-

se por essa abordagem em consonância com o que apontam Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51) 

 

Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal; a investigação qualitativa é descritiva; os 

investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos; os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 

forma indutiva; o significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 
 

Além disso, a escolha se justifica pelo destaque feito por D’Ambrosio (2006), para quem 

a abordagem qualitativa é o tipo de pesquisa mais adequado (em Educação Matemática), já que é 

o que melhor responde às inovações referentes ao desenvolvimento curricular, pois depende da 

observação das reações e do comportamento dos indivíduos.  

Sendo assim, essa abordagem possibilitou que a pesquisadora compreendesse e levasse em 

consideração as relações entre o meio em que os participantes estão inseridos e a utilização dos 

dispositivos móveis (neste caso, os Smartphones) para o desenvolvimento dos conteúdos de 

Funções Quadráticas. 

3.1.  Questão de pesquisa, objetivo e procedimentos 

 

A questão norteadora da investigação foi: quais são as contribuições e os desafios da 

integração do Smartphone, WhatsApp e o GeoGebra, no contexto educativo, para o estudo de 

Função Quadrática na Educação de Jovens e Adultos? 

Nesse direcionamento, definiu-se o seguinte objetivo geral: investigar quais são as 

contribuições e desafios à integração do Smartphone com o WhatsApp e o GeoGebra, no 

contexto educativo, para o estudo de Função Quadrática na Educação de Jovens e Adultos. 

Para alcançar o objetivo geral, foram realizados os seguintes procedimentos: 
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 Realização de uma revisão bibliográfica para conhecer o que já foi pesquisado sobre o 

assunto, a fim de evitar a repetição de pesquisas, e aproveitar metodologias e caminhos 

para um enfoque do tema, além de buscar fundamentação teórica para o problema; 

 Breve estudo sobre a história das funções; 

 Revisão das discussões acerca da perspectiva da Aprendizagem Móvel, das tecnologias 

educacionais e do uso do Smartphone e do GeoGebra como recursos para mobilizar 

aprendizagens acerca do conceito de Função Quadrática; 

 Elaboração de Questionários com o propósito de investigar se o aluno conhece os métodos 

utilizados para a realização da pesquisa, como o GeoGebra e o uso de dispositivos móveis 

na educação como ferramentas para a aprendizagem de conteúdos matemáticos; 

 Elaboração de Blocos de Atividades para abordar o conteúdo Funções Quadráticas 

utilizando o Smartphone, o GeoGebra e o WhatsApp; 

 Aplicação dos Questionários e Atividades que foram elaborados; 

 Organização e análise descritiva dos dados produzidos na pesquisa; 

 Análise e interpretação de dados por meio de categorias que emergiram dos processos de 

organização. 

 

3.3.  Contexto da pesquisa 

 

Neste tópico, são apresentados os sujeitos que contribuíram para a realização desta 

pesquisa. Primeiramente é apresentada a escola onde ocorreu a pesquisa, em seguida, os alunos 

participantes deste estudo e, por fim, detalhes sobre o processo de construção dos dados, indicando 

quais foram os instrumentos e procedimentos para o levantamento, organização e análise de dados. 

 

3.3.1. A escola 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública da rede estadual situada na cidade de Ouro 

Preto, Minas Gerais. Esta escola possui cerca de 400 alunos, de acordo com os dados fornecidos 

pela secretaria, e funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo composta por turmas 

do Ensino Fundamental e Médio. 

No período matutino, funciona o Ensino Médio Regular, composto por 3 turmas do 1º ano, 

duas do 2º ano e duas do 3º ano. No período vespertino, a escola é composta pelas turmas do 

Ensino Fundamental Regular, referentes aos Anos Finais, com uma turma de cada ano (6º, 7º, 8º e 
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9º ano). No período noturno, se encontram as turmas do Ensino Médio na modalidade EJA, com 

uma turma do 1º ano EJA, uma turma do 2º ano EJA e outra do 3º ano EJA. 

A escola possui uma ótima infraestrutura, com um ginásio poliesportivo coberto, uma 

quadra descoberta, dois laboratórios de informática, um laboratório de Ciências e um de 

Matemática, uma sala de recurso, uma biblioteca, além de uma sala de professores, uma sala para 

a direção, uma sala para a vice direção, uma sala para a supervisão, sala para secretaria, quatro 

banheiros, uma cozinha, uma despensa, um refeitório, pátio com parte coberta e outra parte 

descoberta, onde se encontram quatro jardins cercados. 

 

3.3.2. Os alunos participantes 

 

De acordo com a BNCC, o estudo das Funções Quadráticas ocorre no 1º ano do Ensino 

Médio. Porém, na EJA, como cada ano escolar é concluído em 1 semestre, o tempo disponível não 

foi suficiente para que a turma que participou da pesquisa estudasse Funções Quadráticas. Desta 

forma, os alunos estudaram, no 1º ano do Ensino Médio da EJA, os conteúdos referentes à Função 

Afim, e no 2º ano do Ensino Médio da EJA, estudaram sobre as Funções Quadráticas. Por esse 

motivo, a presente pesquisa aconteceu com os alunos do 2º ano do Ensino Médio da EJA. 

A turma do 2º ano do Ensino Médio, modalidade EJA, cujos alunos participaram da 

pesquisa, tem 39 alunos matriculados, porém apenas 25 são considerados frequentes. Em contato 

com a gestão da escola, constatou-se que o restante dos alunos desistiu de estudar por diferentes 

motivos, como horário de serviço (impossibilitando que o aluno frequentasse as aulas), doença 

(uma das alunas da turma teve que abandonar a escola, pois ficou seriamente doente e está em 

tratamento médico), e evasão daqueles que simplesmente não querem mais estudar (de acordo com 

os próprios colegas de classe). 

Quando aconteceu o primeiro contato com a turma, foi aplicado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), em que o aluno concordava em participar desta pesquisa, e o 

Questionário Inicial (Apêndice 2), que tinha por objetivo conhecer o perfil do público-alvo da 

pesquisa. Embora o professor de Matemática da turma tivesse dito que 25 alunos eram 

considerados frequentes, somente 15 estavam presentes nesse dia. No encontro posterior a esse, 

havia 13 alunos presentes. Em um outro encontro, havia 17 alunos presentes. Porém, foram 

considerados os dados de somente 13 alunos, que tiveram presentes em quase todos os encontros 

e realizaram todas as Atividades propostas e responderam aos Questionários Inicial e Final. 
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Todos os alunos que pertencem a essa turma são maiores de idade, sendo que, de acordo 

com as respostas dadas no Questionário Inicial, as idades variam entre 18 e 58 anos. Desses alunos, 

8 são do gênero masculino e 5 do gênero feminino.  

Quando perguntados o que os motivou a se matricularem na EJA, houve várias respostas 

diferentes, com alunos que deram mais de uma resposta como motivação.  Oito alunos disseram 

que pararam de estudar, quando conseguiram emprego, mas sempre tiveram o sonho de terminar 

o Ensino Médio e viram que a EJA seria uma ótima oportunidade, já que poderiam se formar na 

metade do tempo exigido no Ensino Regular, e, além disso, teriam um horário de aulas que lhes 

permitiriam conciliar estudo e trabalho. Três alunos disseram que pretendiam realizar cursos cujo 

pré-requisito era ter cursado o Ensino Médio, como cursos técnicos e superiores, a fim de 

conseguirem um emprego melhor.  

Dois alunos responderam que sua motivação era adquirir mais conhecimento, o que poderia 

melhorar a sua vida. Dez alunos responderam que pretendiam finalizar o Ensino Médio porque o 

emprego exigia essa formação e, caso não estudassem, haveria grande risco de ficarem 

desempregados. 

Por meio do Questionário Inicial foi possível obter outras informações pertinentes para a 

realização da pesquisa.  

Uma delas foi saber que todos os participantes possuíam Smartphone, e o utilizava para 

entrar nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram, e outras atividades, como jogos, 

filmes, e-mail, youtube, etc. 

Em relação ao uso do GeoGebra, apenas 1 aluno já o conhecia das aulas de Matemática em 

anos anteriores. Os outros nunca haviam ouvido falar.  

 

3.4. Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Esta pesquisa passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP (CEPE) e sua realização 

foi aprovada pelas instâncias competentes6. Após esse processo, houve a liberação para que a 

investigação acontecesse. 

Após a aprovação, a pesquisadora entrou em contato com a escola onde pretendia realizar 

a pesquisa e fez a proposta para a direção e para o professor da turma, que concederam a 

autorização para realizá-la na turma do 1º ano da EJA, como já relatado anteriormente. 

Desse modo, quando houve o primeiro contato com essa turma, a pesquisadora apresentou 

a proposta e convidou os alunos para participarem da pesquisa. Quinze alunos aceitaram participar, 

                                                           
6 Número do processo do CEPE: 01672918.9.0000.5150 
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assinaram o TCLE (Apêndice 1), que continha os objetivos da pesquisa, bem como informações 

importantes com relação à participação do aluno. Por exemplo, os alunos ficaram cientes de que 

poderiam deixar de participar do estudo, caso desejassem, mesmo que tivessem concordado em 

participar e, caso isso acontecesse, eles iriam realizar as atividades propostas da mesma forma, já 

que as mesmas faziam parte do planejamento da turma. Dessa forma, sua aprendizagem não seria 

prejudicada e seus dados não seriam utilizados na pesquisa. 

Também foi esclarecido, no TCLE, que os alunos não teriam nenhum gasto para participar 

da pesquisa, já que todo material seria fornecido pela pesquisadora. Além disso, os alunos 

envolvidos na pesquisa não seriam identificados, a fim de garantir sigilo total para preservar a 

integridade física e a imagem deles, bem como suas opiniões e desenvolvimento ao longo de todo 

o estudo. Para isso foi utilizada uma codificação conhecida apenas pela pesquisadora e seu 

orientador, em que os nomes dos participantes seriam substituídos por: A1, A2, ..., An, onde “n” 

foi a quantidade de participantes. Esses índices foram aleatórios, e não foram referentes à 

matrícula, gênero ou a qualquer outra classificação que possibilite a identificação. 

Assim, os nomes dos alunos participantes não apareceram em nenhum documento que 

tenha relação com a pesquisa. Do mesmo modo, não ocorreu sua identificação em fotos ou nos 

áudios gravados durante os encontros (que ficaram restritos à pesquisadora e ao seu orientador).  

Essa regra se estendeu à instituição onde ocorreu a pesquisa, cujo nome foi omitido nesta 

dissertação. 

 

3.5. Produção dos dados da pesquisa 

 

Para a produção dos dados, primeiramente foi realizado um planejamento em que foi 

estabelecida uma sequência de atividades (Blocos) a serem desenvolvidas no contexto escolar e 

fora da escola (Mobile Learning) com o auxílio dos dispositivos móveis. O Quadro 3 mostra uma 

síntese desse planejamento. 
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Quadro 3: Planejamento da sequência de atividades proposta para a EJA. 

Fonte: Produzido pela pesquisadora (2019). 

 

Encontro Foco Objetivos Recurso Instrumentos de 

coleta de dados 

  

P
re

se
n

ci
a
l 

 1
 - Assinatura do 

TCLE; 

 

- Aplicação do 

Questionário 

Inicial. 

 

Conhecer um pouco sobre o dia a dia 

dos alunos, suas vivências e 

conhecimentos em relação ao conteúdo 

de Funções. 

Lápis, 

caneta, 

borracha e 

papel. 

Registro dos alunos 

no Questionário 

Inicial, gravação 

em áudio e diário 

da pesquisadora. 

 

P
re

se
n

ci
a
l 

2
 - Apresentação do 

GeoGebra; 

 

- Resolução de 

Atividades de 

ambientação; 

Conhecer algumas ferramentas do 

aplicativo GeoGebra. 

GeoGebra Registro dos alunos 

no Questionário 

Inicial, gravação 

em áudio e diário 

da pesquisadora. 

 

P
re

se
n

ci
a
l 

 3
 

- Retomada dos 

conceitos sobre 

Funções 

Quadráticas; 

 

- Aplicação da 

Atividade 1; 

 

- Proposta da 

Atividade 2 

(Mobile1). 

Atividade 1: Investigar as relações 

entre os coeficientes a, b e c, as raízes e 

o vértice da função do tipo f(x) = 

ax²+bx+c e o gráfico desta função.   

 

Atividade 2: Reconhecer a parábola 

representada por diferentes pontos da 

cidade (construídos pela natureza ou 

pela humanidade), explorar os conceitos 

de raízes e vértice da função, 

enfatizando os pontos de máximo ou 

mínimo. 

Síntese de 

fórmulas 

+ 

GeoGebra. 

 

Celular 

(foto) + 

WhatsApp 

+ 

GeoGebra. 

 

Registro dos 

alunos, gravação 

em áudio e diário 

da pesquisadora. 

 

P
re

se
n

ci
a
l 

 4
 

- Correção da 

atividade 1; 

 

- Correção da 

atividade 2 

(Mobile 1); 

 

- Aplicação da 

Atividade 3; 

 

- Proposta da 

atividade 4 

(Mobile 2). 

Atividade 3: Determinar o valor 

máximo e mínimo mediante uma 

situação-problema; determinar a lei de 

formação de uma função do 2º grau 

dadas suas raízes. 

 

Atividade 4: Aplicações da Função 

Quadrática, utilizando os seguintes 

tópicos da Função: 

 Raízes 

 Vértice 

 Gráfico 

 Crescimento e decrescimento 

 Lei de formação da função 

dadas as raízes. 

Síntese de 

fórmulas 

+ 

GeoGebra. 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp 

+ 

sequência 

de 

atividades. 

 

 

 

 

 

Registro dos 

alunos, gravação 

em áudio e diário 

da pesquisadora. 

 

P
re

se
n

ci
a
l 

 5
 

- Correção da 

atividade 3; 

 

- Correção da 

atividade 4; 

 

- Questionário 

Final. 

Verificar qual a motivação levaram os 

alunos a se matricularem na EJA e suas 

opiniões sobre o uso do Smartphone e 

do GeoGebra como métodos auxiliares 

no estudo de Funções Quadráticas. 

 

 

Registro 

dos 

alunos. 

Registro dos 

alunos, gravação 

em áudio, diário da 

pesquisadora, e 

Questionário Final. 
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De acordo com o planejamento, seriam necessários cinco encontros para aplicar o 

Questionário Inicial, aplicar e corrigir os Blocos de Atividades e aplicar o Questionário Final.  

Assim, foi planejado para o primeiro encontro, aplicar o Questionário Inicial (Apêndice 2), 

e para o segundo encontro foi planejado a apresentação do aplicativo GeoGebra (Apêndice 3) com 

explicações e atividades de ambientação com esse aplicativo.  

Para o terceiro encontro, primeiramente, foi planejado a retomada dos conceitos de Funções 

Quadráticas e, logo após, a aplicação da Atividade 1 (Apêndice 4), que foi realizada em sala de 

aula e a Atividade 2, que foi a proposta de Mobile 1 (Apêndice 5), que foi realizada fora do 

ambiente escolar.  

Para a realização da Atividade 1, o recurso necessário foi o GeoGebra, que os alunos já 

haviam instalado no Smartphone. Para a atividade 2, eles utilizaram o GeoGebra, em algumas 

situações, além de seu raciocínio lógico, a síntese de fórmulas relacionadas com o conteúdo 

estudado (funções quadráticas), enfatizando os pontos de máximo e mínimo (vértice) da função, 

além do Smartphone para tirar fotos (fazia parte dos exercícios da atividade 2) e o WhatsApp, já 

que foi combinado que os alunos enviariam as fotos tiradas para o grupo que formaram nessa rede 

social.  

Desse modo, os instrumentos utilizados para coleta de dados, nas duas atividades, foram 

os registros dos alunos, a gravação em áudio realizada durante a aula, e o diário de campo da 

pesquisadora. 

Para o quarto encontro, foi planejado, para um primeiro momento, a resolução das 

Atividades 1 e 2, em que a pesquisadora mostrou para os alunos formas diferentes de resolução: 

pelo raciocínio lógico, por meio de fórmulas e pelo uso do GeoGebra. A intenção, nessa correção 

das atividades, foi mostrar aos alunos que eles poderiam utilizar diferentes modos de resolução 

para chegar à solução, sem, necessariamente, ter que saber as fórmulas matemáticas envolvidas.  

Seguindo o planejamento, após a resolução das Atividades 1 e 2, foi planejado a aplicação 

da Atividade 3 (Apêndice 6), em que os alunos poderiam utilizar, como recurso de resolução, o 

GeoGebra instalado no Smartphone e a síntese de fórmulas relacionadas com o cálculo de raízes, 

vértice (enfatizando os valores máximos e mínimos). Para finalizar o quarto encontro, foi 

planejado a entrega, para os alunos, da Atividade 4, denominada Mobile 2 (Apêndice 7), que foi 

realizada fora da sala de aula e entregue no próximo encontro. Os recursos que foram utilizados 

para a resolução foram o GeoGebra (no Smartphone) e a síntese de fórmulas que abordavam o 

cálculo das raízes da função, do vértice e a obtenção da equação do segundo grau a partir das raízes 

dadas.  
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Para as 3ª e 4ª atividades, os instrumentos de coleta de dados foram os registros dos alunos, 

a gravação de áudio realizada durante a aula e o diário de campo feito pela pesquisadora. 

No quinto encontro foi planejado realizar a correção da Mobile 2, com vistas a mostrar aos 

alunos as diferentes formas de resolução para se chegar à solução procurada. Após esse momento, 

foi planejado que os alunos respondessem ao Questionário Final da pesquisa, finalizando a 

realização do trabalho de campo desse estudo. Os instrumentos de coleta de dados para esse 

encontro foram os registros dos alunos, a gravação de áudio realizada durante a aula e o diário de 

campo da pesquisadora. 

 

3.5.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

Diante do exposto anteriormente, para contemplar o objetivo proposto para a presente 

pesquisa, foram considerados os seguintes instrumentos de coleta de dados:  

 

a) Questionário Inicial (Apêndice 3);  

b) Os diferentes registros (escrito, fotográfico, gráficos) dos alunos na realização dos Blocos 

de Atividades; 

c) As gravações em áudio dos encontros com os alunos; 

d) O diário de campo da pesquisadora; 

e) Questionário Final (Apêndice 8). 

 

O Questionário Inicial, composto de 5 questões, teve como principal finalidade conhecer o 

perfil dos participantes, bem como seus conhecimentos acerca de Funções. Os dois Blocos de 

Atividades foi composto por duas Atividades cada um, sendo uma realizada em sala de aula e outra 

realizada foram do ambiente escolar. Ambas as Atividades foram resolvidas com o auxílio do 

GeoGebra instalado no Smartphone. O diário de campo foi um instrumento utilizado para a 

pesquisadora descrever os principais ocorridos durante os encontros e suas observações acerca da 

pesquisa. Os áudios gravados durante os encontros para a construção de um corpus de fala, teve a 

finalidade de capturar as falas dos participantes e os diálogos ocorridos durante os encontros, que 

não foram possíveis destacar no diário de campo da pesquisadora. O Questionário Final teve por 

finalidade saber a opinião dos participantes acerca do desenvolvimento da pesquisa, bem como 

críticas e sugestões de mudanças na metodologia utilizada para a realização deste trabalho. 

A seguir, descreve-se como os dados foram organizados, analisados e interpretados. 
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3.6. Procedimentos de organização e análise de dados 

 

Para organizar os dados, primeiramente foram transcritos, detalhadamente, todos os 

encontros. Em seguida, foi realizada uma organização dos dados produzidos, por meio da 

descrição das falas dos alunos, da análise das respostas dadas nas atividades e dos áudios gravados 

durante os encontros. Esses dados foram dispostos em gráficos e quadros, a fim de facilitar a sua 

análise para posterior interpretação.  

Após essa organização realizou-se uma triangulação de dados. De acordo com Cruz (2018), 

a triangulação dos dados utiliza diferentes métodos de pesquisa para se investigar uma 

problemática, diminuindo as possíveis distorções de interpretação.  

Nesse sentido, os dados utilizados para comparação na triangulação foram os Questionários 

Inicial e Final, os registros documentais dos alunos feitos nos dois Blocos de Atividades 

desenvolvidos nos encontros e o diário de campo da pesquisadora. 

Esse movimento possibilitou a escrita do Capítulo 4, no qual é apresentada uma análise 

descritiva considerando os instrumentos de coleta de dados como eixo de organização. A análise 

descritiva realizada possibilitou a identificação das contribuições e dos desafios que emergiram do 

processo de produção dos dados. Tais contribuições e desafios foram classificados, segundo as 

suas características e, posteriormente, agrupados em categorias e subcategorias. Esse processo é 

detalhado no Capítulo 5, no qual, considerando essa categorização, apresenta-se uma possível 

interpretação para os resultados da pesquisa. 

Desse modo, considerando a importância do contexto da pesquisa, para compreender as 

contribuições e desafios da integração do Smartphone, WhatsApp e GeoGebra para o estudo de 

Função Quadrática na Educação de Jovens e Adultos, no próximo capítulo é apresentada uma 

análise descritiva da implementação das atividades planejadas. 
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CAPÍTULO 4 - APRESENTAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS E BLOCOS DE 

ATIVIDADES 

 

Neste capítulo apresenta-se, de forma detalhada, como se deu a realização do Questionário 

Inicial, dos dois Blocos de Atividades e do Questionário Final, nesta ordem. 

O Questionário Inicial (Apêndice 2) foi composto por cinco perguntas, sendo uma pergunta 

fechada, uma aberta e três mistas, e tinha como propósito conhecer um pouco sobre o dia a dia dos 

participantes da pesquisa, suas vivências e conhecimentos em relação ao conteúdo de Funções. As 

respostas dadas a esse Questionário revelaram que a faixa etária dos participantes varia entre 18 e 

56 anos, sendo a maioria do gênero masculino. Outra inferência foi a necessidade da revisão dos 

conteúdos de Funções Quadráticas, já que a maioria deles não se lembrava de conceitos 

relacionados a esse tópico. Apenas 1 participante não possuía Smartphone, e os demais o 

utilizavam para acessar redes sociais, jogos, filmes, e-mail, dentre outros. Apenas três participantes 

conheciam o GeoGebra e já haviam utilizado esse recurso em situações anteriores. 

Cada Bloco continha duas Atividades. O 1º Bloco de Atividades foi formado com a 

Atividade 1 (composta por 6 exercícios), que foi aplicada em sala de aula, e a Atividade 2, chamada 

de Mobile 1 (composta por 2 exercícios), que foi proposta para ser realizada fora do ambiente 

escolar. No 2º bloco, a Atividade 3 (composta por 4 exercícios) foi proposta para ser realizada em 

sala de aula, e a Atividade 4, denominada Mobile 2 (composta por 4 exercícios), foi proposta para 

ser realizada fora do ambiente escolar. 

O Questionário Final (Apêndice 8) foi composto por oito perguntas abertas e tinha como 

propósito verificar qual a motivação levou os participantes a se matricularem na EJA e, também, 

se acharam válido o uso do Smartphone e do GeoGebra como métodos auxiliares no estudo de 

Funções Quadráticas. Esse Questionário revelou que a maioria dos participantes decidiu cursar a 

EJA a fim de obter melhores oportunidades de trabalho. Com relação ao uso do GeoGebra e do 

Smartphone, todos eles acharam válidos esses recursos como apoio no estudo de Funções.  

Nos tópicos a seguir, são feitas as descrições detalhadas do Questionário Incial, dos Blocos 

de Atividades e do Questionário Final. 

 

4. 1 Questionário Inicial  

 

O Questionário Inicial (Apêndice 2) foi aplicado no primeiro encontro com a turma, 

ocorrido no dia 12 de junho de 2019. Nesse dia, a pesquisadora apresentou-se à escola, na parte da 

tarde, para pedir permissão para a realização da pesquisa, e no período noturno, apresentou-se à 
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turma, onde se apresentou, apresentou o seu trabalho e convidou os alunos para participarem da 

sua pesquisa. 

Com o aval da equipe gestora e do professor da turma do 1º ano do Ensino Médio da EJA, 

iniciou-se a pesquisa. Nessa turma estavam matriculados 39 alunos, no entanto, o professor relatou 

que cerca de 25 eram frequentes. Nesse primeiro contato, foi entregue o TCLE (Apêndice 1) para 

que os alunos participantes assinassem. Apenas 15 estavam presentes e assinaram o termo.  

Embora 15 alunos tenham assinado o TCLE, ao longo das atividades propostas, apenas 13 

participaram efetivamente. Em função disso, foram analisados apenas os registros desses 13 

estudantes.  

Após a assinatura do TCLE, foi proposto aos alunos o Questionário Inicial (Apêndice 2), 

com a intenção de conhecer um pouco sobre o dia a dia deles, suas vivências e conhecimentos em 

relação ao conteúdo de Funções. Esse questionário era composto por cinco perguntas.  

A primeira pergunta destinava-se a identificar a faixa etária e o gênero dos participantes. 

De acordo com as respostas dadas, seis participantes (A1, A2, A5, A6, A8 e A9) eram do gênero 

feminino e sete participantes (A3, A4, A7, A10, A11, A12 e A13) eram do gênero masculino. Com 

relação à faixa etária, cinco alunos (A1, A2, A3, A9 e A12) tinham entre 18 e 28 anos, dois alunos 

(A4 e A9) tinham de 29 a 38 anos, quatro alunos (A5, A10, A11 e A13) tinham de 39 a 48 anos e 

dois alunos (A6, A7 e A8) tinham a faixa etária entre 49 e 58 anos. Nenhum aluno marcou a opção 

maior que 58 anos. 

Na segunda questão, foram apresentadas nove situações (representadas pelos números 

romanos de I a IX) que abordavam conteúdos matemáticos, e a comanda central solicitava que os 

participantes apresentassem suas percepções sobre essas situações. É importante sinalizar que o 

participante A12 possui baixa visão e, como o Questionário Inicial não estava nas especificações 

de fonte que lhe permitisse ler, ele pediu que o professor de Matemática da turma lesse e anotasse 

as suas respostas no questionário. Deste modo, o professor da turma leu cada pergunta e anotou as 

respostas do aluno A12 no Questionário Inicial.  

Em relação às situações envolvendo conteúdos matemáticos, cabe salientar que os itens I, 

II, III e IV representavam diferentes tipos de gráficos enquanto os itens V, VI, VII e VIII 

representavam as funções referentes a esse gráfico. O propósito era que os alunos conseguissem 

fazer essas associações entre as funções e os gráficos. 

Durante a aplicação do Questionário Inicial, a pesquisadora observou certo desconforto por 

parte de alguns alunos, que diziam que estavam com dificuldades em responder algumas das 

questões que se referiam a conhecimentos matemáticos. Por exemplo, de acordo com a análise da 

transcrição de áudio desse encontro e do diário de campo da pesquisadora, houve o seguinte relato:  
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A5: Não lembro de quase nada que está aqui. 

(Relato do aluno A5, 1º encontro, 12 de junho de 2019)  
 

Porém, após o esclarecimento de que não precisavam saber responder todas as perguntas, 

eles ficaram mais à vontade. Nesse momento, o participante A7 perguntou:  

 

A7: Então não tem problema se nós errar7 a resposta? 

(Pergunta do aluno A7, 1º encontro, 12 de junho de 2019) 
 

Diante da pergunta do participante A7, a pesquisadora respondeu que se eles errassem não 

teriam problema, pois o propósito do Questionário Inicial era analisar o que eles lembravam sobre 

as Funções, para que ela pudesse elaborar as Atividades da pesquisa, respeitando seus 

conhecimentos prévios. 

Ao focalizar a primeira situação, Item I, pode-se observar que nela estava representado um 

plano cartesiano e, nele, estava o ponto P. Esperava-se que o aluno percebesse que se tratava da 

representação de um ponto (denominado P), de coordenadas x e y. A figura 7, a seguir, representa 

o item I, da segunda questão. 

 

Figura 7: Item I – 2ª questão 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Com relação a esse item, de acordo com a análise dos registros feitos pelos alunos, as 

respostas dadas pelos participantes foram: 

 

A12: lugar de x e y antes de traçar a reta. 
A1ponto de referência. 
A2, A4 e A7: ponto. 
A3, A6, A9 e A13: ponto P. 
A11: gráfico. 
A8: valor de x e y. 

                                                           
7 A pesquisadora, em comum acordo com seu orientador, decidiu por manter a fala dos alunos na íntegra, sem corrigir 

possíveis erros gramaticais cometidos pelos participantes, a fim de manter intacta a identidade dos participantes. 
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(Respostas dadas pelos alunos ao item I, da 2ª questão, 1º encontro, 12 de junho de 2019) 

 

Os participantes A5 e A10 não fizeram nenhuma anotação nesse item. 

De acordo com as respostas dadas, pode-se afirmar que a maioria dos participantes (8 

alunos) percebeu que esse gráfico representava um ponto.  

No item II, representado na Figura 8, esperava-se que os participantes percebessem que se 

tratava de uma reta crescente que passava pela origem do plano cartesiano.  

 

Figura 8: Item II – 2ª questão 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Ao anotarem o que poderiam dizer sobre esse item, de acordo com os registros feitos pelos 

alunos, os participantes escreveram:  

 

A3 e A4: função afim.  
A12: reta crescente.  
A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9, A11 e A13: uma reta. 

(Respostas dadas pelos alunos ao item II, da 2ª questão, 1º encontro, 12 de junho de 2019) 

 

O aluno A10 não fez nenhuma anotação nesse item.  

De acordo com as respostas dadas, pode-se afirmar que a maioria deles (12 alunos), 

percebeu que o gráfico representava uma reta, mas somente 1 respondeu que se tratava de uma 

reta crescente.   

No item III, representado na Figura 9 a seguir, esperava-se que os alunos percebessem que 

o gráfico se tratava de uma função, em que a reta era constante 𝑦 = 2. 
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Figura 9: Item III – 2ª questão 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Segundo a análise da pesquisadora e de acordo com os registros feitos pelos alunos, as 

respostas dadas foram:  

 

A3: linha reta 

A12: reta constante 

A7: reta que passa no número 2 

A1, A2, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11 e A13: uma reta 

(Respostas dadas pelos alunos ao item III, da 2ª questão, 1º encontro, 12 de junho de 2019) 

 

Embora todos os participantes tivessem notado que se tratava de uma reta, apenas o 

participante A12 escreveu que se tratava de uma reta constante. 

No quarto item da segunda pergunta, esperava-se que os alunos percebessem que o gráfico 

representava uma parábola com raízes iguais a -1 e 5 e vértice “V”, conforme a Figura 10, a seguir: 

 

Figura 10: Item IV – 2ª questão 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Os participantes fizeram as seguintes anotações, de acordo com a análise feita pela 

pesquisadora nos registros dos alunos: 
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A1, A5 e A7: uma curva 
A3 e A13: uma parábola  

(Respostas dadas pelos alunos ao item IV, da 2ª questão, 1º encontro, 12 de junho de 2019) 

 

Os demais participantes não escreveram nada nesse item. 

Ao analisar as respostas dadas pelos alunos, a pesquisadora concluiu que a maioria deles 

não conhecia a parábola, já que apenas dois participantes (A3 e A13) responderam que o gráfico 

representava uma parábola. Além disso, nenhum aluno relatou suas percepções acerca das raízes 

ou do vértice da função.  

O item V representava a equação do primeiro grau x + 5 = 12. Alguns participantes, 

segundo a análise dos registros documentais feitos pelos alunos, escreveram:  

 

A1, A2, A3, A4, A6, A9, A11, A12 e A13:  "𝑥 = 7" 

(Resposta dada pelos alunos ao item V, da 2ª questão, 1º encontro, 12 de junho de 2019) 

 

Os participantes A5 e A7 tentaram resolver, mas encontraram outro valor para x e os demais 

participantes não responderam a esse item. 

O item VI representava a equação (𝑥 + 1)(𝑥 − 5) = 0. Nenhum participante conseguiu 

encontrar a solução dessa atividade. Os participantes A3, A4, A5, A6, A12 e A13 tentaram 

resolver, mas não chegaram à solução, e os demais participantes deixaram essa questão em branco. 

No item VII, estava a equação 𝑥2 − 4𝑥 − 5 = 0.  Os participantes A3, A4, A12 e A13 

tentaram resolver, mas não chegaram à solução, e os demais participantes não responderam nada, 

deixaram a questão em branco. 

No item VIII, foi representada a equação 𝑦 = 2. Todos os participantes deixaram essa 

questão em branco.  

O propósito de relacionar os gráficos com as funções dadas não foi alcançado, pois, de 

acordo com os dados da pesquisadora (áudio, diário de campo e registros dos alunos), foi possível 

verificar que nenhum participante fez essa associação. 

No último item da segunda questão, o item nove, estava representada uma tabela com duas 

colunas (na primeira coluna estava escrito 𝑥 e na segunda, 𝑓(𝑥) = 2𝑥). O aluno deveria completar 

a coluna de acordo com a segunda, terceira e quarta linhas. De acordo com a análise feita pela 

pesquisadora nos registros dos alunos, o participante A12, escreveu a seguinte frase:  

 

A12: é uma tabela que representa uma função 

(Resposta dada pelos alunos ao item IX, da 2ª questão, 1º encontro, 12 de junho de 2019) 
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Os participantes A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 e A13 completaram 

corretamente a tabela e o aluno A10 não completou a tabela. Segue, na Figura 11, a tabela 

preenchida pelo aluno A7:  

 

Figura 11: Resposta dada pelo participante A7 para o item IX da 2ª questão 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Observou-se, de acordo com a Figura 4, que o participante A7 completou corretamente as 

colunas da tabela dada no item 9 da segunda pergunta do Questionário Inicial. 

A terceira pergunta do questionário tinha como objetivo saber se o participante possuía 

Smartphone e, caso a resposta fosse afirmativa, marcar a alternativa que representasse como (ou 

em que situações) costumava usá-lo. O participante A7 marcou a opção que não possuía 

Smartphone, e os demais participantes marcaram que tinham o aparelho móvel. O participante A8 

não respondeu como costumava usar o Smartphone. As respostas dadas estão representadas no 

quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4: Respostas dadas pelos participantes para a terceira pergunta do Questionário Inicial 

Utilização Total Participantes correspondentes 

“tirar fotos” 11 (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A12 e A13) 

“usar a 

calculadora” 

10 (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11 e A13) 

“e-mail” 05 (A2, A3, A4, A6 e A11) 

“WhatsApp” 10 (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A11, A12 e A13) 

“facebook” 09 (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A11 e A12) 

“baixar 

aplicativos” 

06 (A2, A3, A4, A9, A11, A12) 

“Instagram” 06 (A2, A3, A9, A11 e A12) 

“youtube” 10 (A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A12) 

Fonte: Arquivos da Pesquisadora (2019) 
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Além da tabulação apresentada acima, observou-se que, dos que marcaram que possuíam 

Smartphone, todos marcaram que o utilizavam para “atender e realizar ligações”, “olhar o horário”, 

e “despertador”. Além disso, os participantes A1, A2, A3, A6, A9 e A12 marcaram a opção 

“outros”. Dos que responderam outros, os participantes A1 e A12 escreveram “ouvir música”, os 

participantes A3, A6 e A9 não especificaram em que outra situação utiliza o Smartphone e o 

participante A2 escreveu: 

 

A2: assistir filmes. 

(Resposta dada pelo aluno A2 ao item V, da 2ª questão, 1º encontro, 12 de junho de 2019) 

 

De acordo com as respostas dadas a essa terceira pergunta, notou-se que os participantes 

da pesquisa costumavam utilizar o Smartphone para diferentes atividades do cotidiano, como, por 

exemplo, tirar fotos e acessar as redes sociais. 

A quarta pergunta tinha como objetivo saber se o participante já havia utilizado (e como 

utilizava) o Smartphone na aprendizagem de conteúdos matemáticos. Os participantes A1, A6 e 

A8 marcaram que não, e os participantes A2, A3, A4, A5, A7, A9, A10, A11, A12 e A13 disseram 

que sim. Dos que responderam “sim”, os participantes A7 e A11 não responderam como o 

utilizava, os participantes A3, A5, A10, e A13 escreveram que usavam a calculadora, os 

participantes A4 e A12 escreveram que já usaram videoaulas, e os participantes A2 e A9 

escreveram que já utilizaram aplicativos para aprender Matemática. 

Observou-se, de acordo com as respostas dadas à quarta pergunta, que a maioria dos 

participantes da pesquisa (10 alunos) já havia utilizado o Smartphone como método auxiliar na 

aprendizagem da Matemática por meio da calculadora, videoaulas e aplicativos. 

A quinta e última pergunta do questionário tinha como objetivo saber se o participante 

conhecia e se já havia utilizado o GeoGebra. Somente o aluno A12 afirmou que já conhecia o 

GeoGebra e já havia utilizado o mesmo para fazer gráficos. Os demais participantes marcaram que 

não conheciam o GeoGebra. 

Assim que os participantes entregaram o Questionário Inicial respondido, já no final da 

aula, a pesquisadora, considerando as atividades que pretendia propor em sua pesquisa, solicitou 

que os alunos baixassem o GeoGebra nos seus Smartphones, pois, no próximo encontro iria 

apresentá-lo para que eles começassem a explorá-lo.  

Para o aluno que não possuía Smartphone, a pesquisadora deixou claro que ele não seria 

prejudicado durante as atividades propostas na pesquisa, pois poderia realizá-las em grupos, 

possibilitando, assim, que ele pudesse usar o GeoGebra no Smartphone do colega. 

 



72 
 

4.2 – 1º Bloco de Atividades 

  

As atividades referentes ao 1º bloco abordavam os conceitos indicados por diferentes livros 

didáticos para introduzir o estudo de Funções Quadráticas. São eles: Representação da Função 

Quadrática pela parábola; relações entre os coeficientes 𝑎, 𝑏 e 𝑐 da Função Quadrática 𝑓(𝑥) =

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 e seu gráfico; Raízes e Vértice da Função do 2º grau. 

Esse bloco era composto por duas Atividades, sendo que a primeira (Atividade 1), deveria 

ser realizada em sala de aula e a segunda atividade, denominada Mobile 1, deveria ser realizada 

fora da sala de aula. 

O propósito da Atividade 1 (Apêndice 4) era investigar as relações entre os 

coeficientes 𝑎, 𝑏 e 𝑐, as raízes e o vértice da função do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 e o gráfico dessa 

função. Já o objetivo da Mobile 1 (Apêndice 5) era reconhecer a parábola representada por 

diferentes pontos da cidade (construídos pela natureza ou pela humanidade), explorar os conceitos 

de raízes e vértice da função, enfatizando os pontos de máximo ou mínimo. 

Esse bloco de atividades começou a ser aplicado no terceiro encontro com os alunos. Dias 

antes desse encontro, foi informado, pela equipe gestora da escola que o professor regente da turma 

havia solicitado mudança de turno e, por esse motivo, outra professora de Matemática havia 

assumido o seu lugar.  

Diante dessa mudança, a pesquisadora foi até a escola e conversou com a professora, com 

o objetivo de apresentar a pesquisa que estava em desenvolvimento. Após os esclarecimentos 

devidos, a mesma concordou com a continuidade da pesquisa na turma. No entanto, a professora 

solicitou um adiamento das atividades até que ela pudesse estabelecer um contato com a turma e 

conhecê-la.  

Nesse sentido, ficou acordado entre a professora e a pesquisadora que, uma semana antes 

de reiniciar as atividades da pesquisa, a professora lembraria aos alunos a necessidade de 

instalarem o aplicativo GeoGebra em seus Smartphones. 

Transcorridos dois meses de aula, após o período de férias escolares, foi realizado, na 

última semana de setembro de 2019, o terceiro encontro com a turma. É importante sinalizar que, 

nesse momento, a turma estava cursando o 2º ano da EJA. No entanto, a professora optou por 

trabalhar conteúdos referentes ao 1º ano, a fim de dar sequência ao que os alunos estavam 

aprendendo. Como a pesquisadora já conhecia a turma, e não havia novos alunos, não foi preciso 

uma nova apresentação nem coletar novas assinaturas do TCLE. 

Desse modo, o terceiro encontro foi realizado no dia 30 de setembro de 2019 nas duas 

últimas aulas da noite, com início às 20:45hs e previsão de término às 22:15hs. Antes de aplicar a 
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Atividade 1, a professora de Matemática da turma utilizou cerca de trinta minutos da aula para 

falar as notas do 1º bimestre8, além de apresentar aos alunos como seria feita a distribuição de 

pontos do próximo bimestre. Nesse momento, ela deixou claro que as atividades propostas na 

pesquisa seriam avaliadas, por fazerem parte do planejamento semestral da turma. 

Após esse momento, a pesquisadora deu início à aula revisando os conceitos iniciais de 

Funções Quadráticas. Os alunos haviam começado o estudo de Funções no 1º ano da EJA e, no 

segundo semestre (quando já estavam no 2º ano da EJA), terminaram o estudo de Função Afim e 

começaram o estudo de Função Quadrática. Foram apresentados o gráfico e a fórmula de Bháskara, 

seguidos de exemplos, para que os alunos pudessem colocar em prática os conceitos revisitados. 

Após essa breve revisão, a pesquisadora solicitou que os alunos formassem pequenos 

grupos, para que pudessem realizar a primeira atividade desse bloco. Assim que todos os grupos 

se formaram, foi entregue a 1ª atividade presencial (Apêndice 4), denominada Atividade 1, 

detalhada a seguir. 

 

4.2.1 – Detalhamento da Atividade 1  

 

 A proposta da Atividade 1 (Apêndice 4) mobilizava os alunos a investigarem as relações 

entre os coeficientes a, b e c, as raízes e o vértice da função quadrática e o seu gráfico. A orientação 

era que eles deveriam realizá-la com o auxílio do GeoGebra, instalado em seus Smartphone. Como 

os alunos já conheciam o aplicativo, ao analisar a gravação dos áudios dos encontros, a 

pesquisadora percebeu que eles relataram que não possuíam dificuldades em manusear o 

GeoGebra. 

Como, por exemplo, foi possível perceber no relato do participante A8:  

 

A8: é mais fácil mexer quando não é a primeira vez que usamos.  

(Resposta dada pelo aluno A8, 3º encontro, 30 de setembro de 2019) 

 

Entretanto, alguns participantes apresentaram dificuldades em manusear o GeoGebra, 

como o aluno A6, que estava no mesmo grupo do A8 e disse:  

 

A6: Usar esse negócio é muito difícil. Nunca sei onde tenho que clicar. 

(Resposta dada pelo aluno A6, 3º encontro, 30 de setembro de 2019) 

 

                                                           
8 Cada ano escolar cursado na EJA tem duração de 6 meses, segmentados em dois bimestres. Desse modo, como os 

alunos estavam matriculados no 2º ano do Ensino Médio (EJA) em agosto de 2019, então começaram pelo 1º bimestre 

novamente. 
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Foi planejado que os alunos realizassem a atividade na primeira aula, cuja duração era de 

45 minutos. Porém, como o curso era noturno e as aulas de Matemática aconteciam nos dois 

últimos horários (das 20:45h às 22:15h), os alunos relataram que costumavam sair mais cedo da 

aula, devido a diferentes fatores, como por exemplo, o horário do transporte público utilizado para 

se deslocarem da escola para suas casas.  

Pelo fato de os alunos saírem mais cedo e pela atividade ter sido entregue já no segundo 

horário, não foi possível finalizá-la no tempo previsto. Por esse motivo, as folhas foram recolhidas 

e os alunos foram avisados de que terminariam as atividades na semana seguinte, ou seja, no 

próximo encontro com a pesquisadora. 

Como combinado na aula anterior (ocorrida no dia 30 de setembro de 2019), no encontro 

seguinte, realizado no dia 07 de outubro de 2019, os alunos terminaram a Atividade 1 em sala de 

aula e, como a aula já estava chegando ao fim, a correção dessa atividade foi feita no dia 21 de 

outubro de 2019, pois, na semana posterior ao dia 07 de outubro (no dia 14 de outubro), não houve 

aula na escola, devido ao recesso do dia 12 de outubro9, ocorrido em todas as escolas públicas 

estaduais e municipais do estado.  

Os participantes resolveram o primeiro exercício utilizando o GeoGebra, instalado nos seus 

Smartphones. As respostas referentes ao primeiro exercício foram diretas e objetivas. A seguir, 

são mostradas as respostas dadas pelos grupos ao primeiro exercício. 

O primeiro exercício tinha o seguinte enunciado: “1. Vamos investigar o que acontece com 

o gráfico da função quadrática à medida que alteramos os valores dos coeficientes 𝑎, 𝑏 e 𝑐 na 

função 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐  

A letra a desse exercício tinha a seguinte proposta: “Mantenha os coeficientes “b” e “c” 

constantes e altere o valor de “a”. Descreva o que acontece com o gráfico à medida que o valor 

de “a” se altera. ”  

A Figura 12 mostra a resposta dada pelo participante A1 que, segundo o diário de campo 

da pesquisadora, fez a atividade individualmente, ou seja, não fez parte de nenhum grupo de 

alunos. 

 

 

  

                                                           
9 No feriado de 12 de outubro se comemora o dia da padroeira do Brasil, indicado no calendário civil brasileiro. É 

comum as escolas de nível Fundamental e Médio entrarem em recesso durante a semana em que se encontra essa data. 
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Figura 12: Resposta dada pelo participante A1 para o item “a” do primeiro exercício da Atividade 1 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Os demais participantes responderam de forma semelhante ao participante A1. Notaram 

que a concavidade da parábola varia de acordo com o valor do coeficiente a.  

A letra b desse exercício tinha como proposta descobrir qual é a finalidade do coeficiente 

"𝑐" no gráfico da função quadrática 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐: “Mantenha os coeficientes “𝑎” e “𝑏” 

constantes e altere o valor do termo independente “𝑐”. O que você pode notar sobre a relação 

existente entre “𝑐” e o eixo 𝑦? ” 

Durante a correção dessa atividade, observou-se, de acordo com o registro feito pelos 

alunos, que todos os participantes que resolveram esse exercício, responderam de forma 

semelhante. Na Figura 13, está representada a resposta dada pelo participante A5, que fazia parte 

do mesmo grupo dos participantes A2, A6, A7, A8, A9 e A13. 

 

Figura 13: Resposta dada pelo participante A5 para o item “b” do primeiro exercício da Atividade 1 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Ao observar as respostas dadas pelos participantes, notou-se que todos eles chegaram à 

conclusão de que o gráfico da função quadrática 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 passa pelo eixo y no ponto 

(0, 𝑐), porém, escreveram de formas diferentes. 

A letra c desse exercício tinha a seguinte proposta: “Agora mantenha “𝑎” e “𝑐” constantes 

e altere o valor de “𝑏”. O que podemos concluir em relação ao vértice da parábola à medida que 

“𝑏” varia? ” 

Na Figura 13, está representada a resposta dada pelo aluno A11, que fazia parte do mesmo 

grupo dos alunos A3, A4 e A10. 
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Figura 14: Resposta dada pelo participante A11 para o item “c” do primeiro exercício da Atividade 1 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Assim como representado na Figura 6, todos os participantes tiveram dificuldades em 

expressar e escrever o que foi observado, embora tivessem noção do que estava acontecendo com 

o gráfico da função. De acordo com o áudio gravado durante a correção desse exercício, pode-se 

destacar o seguinte diálogo:  

 

A4: Fiquei na dúvida se era pra falar sobre o deslocamento do gráfico ou sobre a quantidade de  

raízes.  

A3: Percebi que o gráfico mudava de lugar. Quando 𝑏 > 0, o gráfico ficava na esquerda de y e 

quando 𝑏 < 0, ficava do lado direito.  

(Diálogo entre os alunos A3 e A4, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 
 

Ao finalizar a correção do exercício 1, o aluno A10 fez a seguinte pergunta:  

 

A10: Teria como resolver esse exercício sem o GeoGebra? 
Pesquisadora: Sim, porém terá que desenhar diferentes parábolas para chegarem à uma 

conclusão. 
A10: Esse aplicativo faz com que a gente resolva mais rápido, sem perder tempo desenhando 

gráfico por gráfico 
A2: a gente ia ficar o mês inteiro desenhando até chegar na resposta. 
(Diálogo entre a pesquisadora e os alunos A2 e A10, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

O segundo exercício da Atividade 1 tinha como objetivo investigar a quantidade de raízes 

da Função Quadrática, e o enunciado era: “ Vamos investigar a apresentação geométrica das 

raízes (ou zeros) da função 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, onde a, b e c pertencem aos reais e 𝑎 ≠ 0.”  

Para resolver esse exercício, os alunos poderiam utilizar o GeoGebra e a síntese de 

fórmulas.  

A primeira pergunta desse exercício (letra a) foi: “Mantenha os coeficientes “𝑎” e “𝑏” 

constantes e altere o valor de “𝑐”. O que você pode observar com relação às raízes da função à 

medida que o valor de “𝑐” varia? ” 

Houve duas respostas diferentes para essa pergunta. Na Figura 15, está representada a 

resposta dada pelo participante A6, que é a mesma resposta dada pelos alunos A1, A2, A5, A8, 

A9 e A13 
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Figura 15: Resposta dada pelo participante A6 para o item “a” do segundo exercício da Atividade 1 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Observou-se, de acordo com o diário de campo da pesquisadora e com os áudios gravados, 

que a resposta dada pelos alunos desse grupo para essa questão levou em consideração os valores 

do coeficiente a da função quando eram positivos e quando eram negativos. Durante a correção 

desse exercício, houve o seguinte comentário:  

 

A5: A gente viu que quando a parábola estava para cima, a função não tinha raízes quando c era 

maior que zero. E quando a parábola estava pra baixo, não tinha raízes se o c fosse negativo. 

(Comentário feito pelo aluno A5, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

 

A outra resposta dada para essa pergunta está representada na Figura 16 e foi dada pelo 

participante A3, que fazia parte do grupo dos participantes A4, A7, A10 e A11.  

 

Figura 16: Resposta dada pelo participante A3 para o item “a” do segundo exercício da Atividade 1 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Esse grupo de alunos não levou em consideração o que acontece quando o valor do 

coeficiente a é negativo. Foi possível destacar o seguinte diálogo entre os participantes do grupo:  

 

A11: Esquecemos de olhar quando a parábola está virada para baixo. 

A4: É porque a gente estava atrasado e com pressa de acabar. Nem pensamos na outra 

possibilidade.  

(Diálogo entre os alunos A4 e A11, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

A segunda questão do exercício 2 era: “Usando os seletores, altere o valor de “𝑎” para 1 

e de “𝑏” para −4, variando o valor de “𝑐”. O que podemos concluir quanto ao número de raízes 

em relação ao valor do discriminante ∆ =  𝑏² −  4𝑎𝑐? ” 
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A Figura 17 mostra a resposta dada pelo aluno A9: 

 

Figura 17: Resposta dada pelo participante A9 para o item “b” do segundo exercício da Atividade 1 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

De acordo com os registros feitos pelos alunos e com o diário de campo da pesquisadora 

foi possível observar que todos os alunos resolveram o exercício pelo GeoGebra e responderam 

da mesma maneira.  

O item c do exercício 2 tinha como questão: “Agora, usando lápis e papel, calcule as raízes 

da função 𝑦 =  𝑥² −  4𝑥 +  𝑐, quando “𝑐” assumir os valores 3, 4 e 5. ” 

Todos os participantes da pesquisa responderam o item “𝑐” da mesma forma, utilizando as mesmas 

palavras e a mesma resolução. A Figura 18, apresenta a resolução feita pelo participante A3: 

 

Figura 18: Resposta dada pelo participante A3 para o item “c” do segundo exercício da Atividade 1 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

O restante das perguntas da Atividade 1 (do exercício 3 ao exercício 6) era de múltipla 

escolha e abordava o que foi estudado nos exercícios 1 e 2 dessa atividade.  
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O exercício 3 tinha a seguinte questão: “Complete a frase: Se 𝑎 > 0, então a parábola é 

___________, ou seja, ela possui concavidade voltada para __________. 

a) Convexa, cima                                                           b) Côncava, baixo” 

 

O Aluno A7 não respondeu, a esse exercício, e os demais alunos marcaram a letra a, que 

era a resposta correta.  

O exercício 4 tinha a seguinte questão: “Se 𝑎 < 0, então a parábola é _____, ou seja, ela 

possui concavidade voltada para _______. 

a) Convexa, cima                                                             b) Côncava, baixo” 

O participante A7 também não respondeu a esse exercício e os demais participantes 

marcaram o item b, que era a resposta correta.  

Durante a resolução desse exercício, os alunos alegaram que não utilizaram o GeoGebra 

para chegarem à resposta certa. O aluno A12 disse:  

 

A12: A resposta do 3 e do 4 estava pronta na letra a do exercício 1. Qualquer dúvida era só olhar.  

(Resposta dada pelo aluno A12, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

O aluno A12 possui baixa visão e não escreveu em nenhuma atividade. Porém, pelos 

registros realizados no diário de campo da pesquisadora, esse aluno participou das atividades, 

dando dicas de como resolvê-la, para os integrantes do seu grupo. 

A questão 5 tinha a seguinte proposta: “Altere o parâmetro "𝑏" no seletor e complete a 

frase: Se 𝑏 > 0, a parábola intercepta o eixo Y com sua parte _____, mas se 𝑏 < 0, a parábola 

intercepta o eixo Y com sua parte _____. 

a) Crescente, Decrescente.                                               b) Decrescente, Crescente” 

Todos os participantes marcaram o item b no exercício 5, exceto o aluno A7, que deixou 

em branco. Foi possível notar as seguintes falas no registro de áudio da pesquisadora:  

 

 A3: A resposta desse exercício estava na letra c do primeiro exercício, mas fiquei na dúvida e    

voltei no GeoGebra pra ver se a minha resposta estava certa. 

A10: Não consegui ver a relação entre esses exercícios (1 e 5), então resolvi ele pelo GeoGebra. 

(Respostas dadas pelos alunos A3 e A10, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

 

Embora tivessem voltado ao GeoGebra para resolver esse exercício, nenhum aluno marcou 

a opção correta, que seria o item a. Esse problema foi discutido durante a correção e, pela fala dos 

participantes, a dúvida era sobre a parte crescente e decrescente da parábola. Como disse o aluno 

A3 no áudio gravado pela pesquisadora:  
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A3: Fiquei sem saber qual era a parte crescente da parábola. Me confundi nisso aí. 
(Resposta dada pelo aluno A3, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

A pergunta referente à atividade 6 foi: “Altere o valor do parâmetro "𝑐" para 4 e depois 

para −2 e complete a frase: O valor do parâmetro "𝑐" nos mostrará o ponto exato da interseção 

da parábola com o eixo ____. No primeiro caso quando 𝑐 = 4, o ponto de interseção será _____ 

e no segundo caso, quando 𝑐 = −2, o ponto de interseção será _____. 

a) X; (4, 0); (-2, 0) 

b) X; (0, 4); (0, -2) 

c) Y; (4, 0); (-2, 0) 

d) Y; (0, 4); (0, -2) ” 

 

Todos os participantes marcaram o item “d” nesse exercício. Foram identificadas no aúdio 

gravado nesse encontro, as seguintes justificativas para terem marcado essa opção: 

 

A3: Nem usei o GeoGebra, porque esta resposta também estava no exercício 1. 

A5: Precisei voltar no GeoGebra pra ver se a resposta certa era a letra c ou d, porque fiquei na 

dúvida. 

(Diálogo entre os alunos A3 e A5, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

De acordo com a resolução da Atividade 1 (Apêndice 4), a pesquisadora percebeu que os 

alunos conseguiram compreender o propósito dessa atividade, que era investigar as relações entre 

os coeficientes 𝑎, 𝑏 e 𝑐, as raízes e o vértice da Função Quadrática do tipo 𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑥² +  𝑏𝑥 +

 𝑐 e o gráfico dessa função.  

 

4.2.2 – Detalhamento da Mobile 1 (Atividade 2) 

 

A Mobile 1 (Apêndice 5) foi proposta aos alunos no terceiro encontro, ocorrido no dia 30 

de setembro, para ser realizada fora do ambiente escolar, e ser entregue no dia 07 de outubro de 

2019.  

Tratava-se de uma sequência didática, cujo objetivo era explorar os conceitos de raízes e 

vértice da função. Esperava-se que os alunos percebessem que, para resolvê-la, não era necessário 

o conhecimento de fórmulas prontas, mas sim o raciocínio lógico. 

A fim de manter contato com a turma nesse intervalo de uma semana de aula, foi dada a 

ideia de criar um grupo no WhatsApp com os participantes, com o propósito de facilitar a resolução 

das atividades ou tirar dúvidas. Todos os alunos aceitaram e concordaram que isso facilitaria, caso 
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tivessem alguma dúvida para resolver algum exercício. Como por exemplo, foi possível ouvir na 

gravação de áudio feita pelo celular da pesquisadora, quando o participante A1, disse: 

 
 A1: bom que podemos perguntar a qualquer hora do dia no grupo (do WhatsApp) que a professora 

explica. 

(Comentário feito pelo Aluno A1, 3º encontro, 30 de setembro de 2019) 

 

 

 Então eles colocaram seus nomes e o número do seu telefone em uma folha avulsa, e a 

entregaram à pesquisadora. 

Após pegarem a atividade Mobile 1, os alunos foram embora, cerca de vinte minutos antes 

do final do horário determinado pela escola. Foi combinado que a atividade extraclasse fosse 

entregue na próxima aula, ou seja, no quarto encontro com os alunos.  

Feito o grupo no WhatsApp, houve uma tentativa de interação com a turma durante a 

semana (mais precisamente na quarta-feira, dia 02 de outubro de 2019) para saber como estava o 

andamento da atividade proposta para casa. Porém, somente os alunos A6 e A8 responderam a 

mensagem dizendo que ainda não haviam tido tempo de realizá-las. Os demais alunos visualizaram 

a mensagem e não falaram nada. Na sexta-feira, dia 04 de outubro de 2019, houve uma nova 

tentativa de diálogo com os participantes do grupo. Porém, nenhum aluno respondeu.  

No quarto encontro com a turma, ocorrido no dia 07 de outubro de 2019, inicialmente, 

houve uma conversa com a turma sobre a atividade Mobile 1, que deveria ter sido entregue nesse 

dia. Nenhum aluno resolveu essa atividade e alegaram diferentes motivos. A seguir, são 

apresentados alguns argumentos expostos por eles, que foram identificados na análise das 

gravações. 

 

A9: Não tive tempo de fazer, porque trabalho de turno e nos horários livres eu descansei.  

A2: A atividade estava muito difícil. Não consegui fazer  

A11: Esqueci de fazer a atividade. Tive muita coisa para fazer durante a semana.   

(Respostas dadas pelos alunos A2, A9 e A11, 4º encontro, 07 de outubro de 2019) 

 

Considerando a importância dos conceitos abordados para a formação dos alunos e que 

eles não realizaram a atividade proposta, a professora de Matemática da turma disse que 

aumentaria a pontuação das atividades, como tentativa de fazer com que os participantes se 

empenhassem mais.  

Além disso, foi ressaltado pela pesquisadora, que qualquer dúvida com relação ao conteúdo 

poderia ser compartilhada no grupo do WhatsApp, já que o mesmo foi criado com essa finalidade.  

Diante desse fato, a pesquisadora e a professora da turma decidiram que a atividade poderia 

ser entregue na próxima aula.  
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No quinto encontro, realizado no dia 21 de outubro de 2019, ocorreu a correção da 

atividade Mobile 1 (Apêndice 5). Os alunos disseram que não conseguiram fazer toda a atividade, 

pois acharam o nível de dificuldade alto.  Seguem algumas das falas que foram notadas na gravação 

de áudio: 

 

A1: Não consegui entender o que era pra fazer. 

A6: As atividades estavam muito difíceis. 

(Respostas dadas pelos alunos A1 e A6, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

Ao questioná-los sobre quem realmente tentou fazer a atividade, alguns alunos afirmaram 

que sim, e responderam:  

 

A3: Fiz os exercícios no fim de semana. Não sei se tá certo, mas eu tentei.  

A7: Meu filho me ajudou a fazer.  

A4: Consegui fazer. Usei o aplicativo. Não achei tão difícil. 

(Respostas dadas pelos alunos A3, A4 e A7, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

Os demais alunos não se manifestaram. Diante dessa situação, segundo as anotações feitas 

no diário de campo da pesquisadora, foi possível notar que houve um grande desinteresse da maior 

parte da turma, e esse era o verdadeiro motivo de muitos deles não terem realizado as tarefas. 

O primeiro exercício da atividade Mobile 1 tinha como objetivo o reconhecimento da 

parábola. Foi apresentado com o seguinte enunciado: “Destaque, na sua cidade, elementos que 

lembrem uma representação de uma parábola (Podem ser construções feitas pela humanidade ou 

pela natureza, além de outros objetos que tenham o formato parecido com o da parábola). Registre 

por meio de fotos ou vídeo e mande no grupo de WhatsApp do nosso trabalho”. 

Os alunos mandaram as fotos para o grupo de WhatsApp da turma. Porém, somente seis 

alunos (A3, A4, A5, A7, A9 e A12) enviaram as fotos, sendo que os alunos A4 e A5 mandaram 

duas fotos, como se pode observar nas Figuras a seguir:  
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Figura 19: Foto enviada pelo participante A7 Figura 20: 1ª Foto enviada pelo participante A4 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

 

 

Figura 21: 2ª Foto enviada pelo participante A4 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

 

 

Figura 22: Foto enviada pelo participante A9 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 
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Figura 23: 1ª Foto enviada pelo participante A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

 

 

Figura 24: Foto enviada pelo participante A12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Figura 25: 2ª Foto enviada pelo participante A5 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

 

 

Figura 26: Foto enviada pelo participante A3 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

  

Pelas fotos enviadas, notou-se que os alunos associaram a parábola com uma curva 

qualquer, não levando em consideração os elementos necessários para que tal curva represente 

uma parábola.  Por exemplo, a Figura 20 não representa uma parábola. 

Sendo assim, durante a correção desse exercício, a pesquisadora esclareceu, novamente, 

sobre as características necessárias para que uma curva seja a representação de uma parábola.  

O segundo exercício dessa folha tinha como objetivo determinar o valor de máximo a partir 

de uma situação-problema que envolvia os conceitos de Funções Quadráticas. Tratava-se de uma 

sequência didática e não era necessária a utilização de fórmulas para sua conclusão.  
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O exercício 2 retratava a seguinte situação: “Um restaurante a quilo vende 150 kg de comida 

por dia, a 29 reais o quilo. Uma pesquisa de opinião revelou que, por cada real de aumento no preço, o 

restaurante perderia 20 clientes com um consumo médio de 250 g cada. Qual deve ser o valor do quilo de 

comida para que o restaurante tenha a maior arrecadação possível?  Antes de resolver o problema, reflita 

um pouco sobre as questões a seguir. Elas poderão lhe ajudar na solução. ” 

As questões às quais o exercício se refere eram os passos que os participantes deveriam 

seguir para responder o problema. Eram seis questões (divididas de a a f), que o aluno podia 

resolver com o auxílio do celular (utilizando a calculadora e o GeoGebra) e pela interpretação dos 

resultados obtidos.  

O primeiro item (letra a) do exercício tinha a seguinte pergunta: “Vendendo 150 kg de comida 

por dia, a 29 reais o quilo, que quantia o restaurante arrecada? ” 

Todos os participantes conseguiram responder a essa pergunta, e utilizaram a calculadora 

do celular para resolvê-la. De acordo com o diário de campo da pesquisadora nenhum aluno teve 

dúvidas para encontrar a solução do item a. O participante A5 disse: 

A5: esse foi o mais fácil, que era só fazer a conta na calculadora. 

(Resposta dada pelo aluno A5, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

O item b tinha a seguinte pergunta: “Imagine que o restaurante aumentou o preço do quilo da 

comida para 30 reais. Quantos clientes ele perdeu?  Quantos quilos de comida ele passou a vender? E que 

quantia passou a arrecadar? ” 

Embora nesse item houvesse três perguntas a serem respondidas, a maior parte dos alunos 

(11 alunos) não mostrou dificuldades na hora da correção. Porém os alunos A6 e A9 não 

completaram a atividade. De acordo com os registros de áudio da pesquisadora, o aluno A6 disse:  

 

A6: não prestei atenção no número de perguntas.  

(Resposta dada pelo aluno A6, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

A pergunta do item c era bem parecida com a do item b: “Agora imagine que o restaurante 

aumentou o preço do quilo da comida para 31 reais. Quantos clientes ele perdeu? Quantos quilos de 

comida ele passou a vender? E que quantia passou a arrecadar?” Sendo assim, a solução deste item seguia 

a mesma linha de raciocinio do item b.   

A pesquisadora deu um tempo de 5 minutos para que os participantes A6 e A9 pudessem completar 

o item c, já que não haviam respondido todas as perguntas também nesse item. Ao corrigir o exercício com 

a turma, foi possível notar que não houve dificuldades em solucionar esse item. O aluno A12 disse:  

 

A12: Era só fazer do mesmo jeito da letra b. Os dois são iguais. 

(Resposta dada pelo aluno A12, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 
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O item d tinha a seguinte pergunta: “Complete a tabela de acordo com os dados do problema: ”  

Valor aumentado no preço 

de cada quilo em reais 

Novo preço do quilo Número de clientes 

Perdidos 

Quantidade de  

quilos vendidos 

Arrecadação 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

X     

 

Observou-se que os alunos não tiveram dificuldades em completar a tabela enquanto o 

valor aumentado no preço de cada quilo era representado pelos números de 1 a 9. O aluno A5 

disse:  

 

A5: Com calculadora foi fácil resolver. 

(Resposta dada pelo aluno A8, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

Porém, somente um aluno (A3) conseguiu resolver, parcialmente, a última linha, cujo valor 

aumentado no preço do quilo era representado pela letra x. De acordo com o áudio gravado pela 

pesquisadora o aluno A2 disse: 

  

A2: Quando entra letra tudo fica mais difícil. 

(Resposta dada pelo aluno A2, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

De acordo com a fala do aluno A2 e com o fato de 12 dos 13 participantes da pesquisa não 

terem resolvido a última linha da tabela, foi possível observar a dificuldade dos alunos em 

representar, algebricamente, as situações propostas. 

Diante dessa dificuldade na resolução da última linha da tabela, a pesquisadora explicou e 

solucionou esse exercício com os alunos. Segue, na figura 27 a tabela feita pelo aluno A3: 
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Figura 27: Resposta dada pelo participante A3 para o item “d” do segundo exercício da Mobile 1 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

O aluno A3 havia completado a última linha até o número de clientes perdidos e, durante 

a correção feita na aula, conseguiu concluir a resolução. 

O item “e” era composto da seguinte questão: “Colocando no eixo x (primeira coluna) os 

valores aumentados no preço de cada quilo e, no eixo y, os valores da receita (última coluna), construa 

um gráfico com os dados da tabela, na malha quadriculada a seguir: 

Observando o gráfico desenhado, qual o valor máximo que você acha que deve ser cobrado para que a 

arrecadação do restaurante seja a maior possível?” 

Para facilitar a resolução desse item, foi disponibilizada, na folha de atividades, uma malha 

quadriculada, onde os alunos deveriam colocar os dados numéricos encontrados na tabela do item 

“d”. O gráfico encontrado foi representado por uma parábola.  A Figura 28 mostra a resposta dada 

pelo aluno A7 ao item “e”. 

 

Figura 28: Resposta dada pelo participante A7 para o item “e” do segundo exercício da Mobile 1 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 
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Para responder à pergunta desse item o aluno deveria interpretar o gráfico e fazer os 

cálculos necessários. Ao serem questionados pela pesquisadora sobre como eles encontraram o 

valor final, o aluno A7 respondeu:  

 

A7: “Liguei o ponto mais alto da parábola até o eixo x, e vi que ficou no meio do zero e do um. 

Então deduzi que que era o número 0,5, que representava cinquenta centavos. Aí somei com os 

vinte e nove reais”.  

(Resposta dada pelo aluno A7, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

Então a pesquisadora perguntou para os participantes qual era o significado do ponto mais 

alto da parábola, e o aluno A12 respondeu que  

 

A12: “era o valor mais alto que o restaurante iria arrecadar”.  

(Resposta dada pelo aluno A12, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

  

O último item do exercício 2, letra f, era: “No GeoGebra, esboce o gráfico da função 

encontrada no item “d”. Vá até a barra de ferramentas e clique em “Otimização” e clique no 

gráfico. O par ordenado encontrado é o vértice da função, onde o valor de “x” representa o preço 

máximo a ser cobrado pelo quilo da comida e o valor de “y” é a arrecadação máxima do 

restaurante quando cobra esse valor. Sendo assim, volte à pergunta do problema e tente respondê‐

la”. 

Nesse item, os alunos puderam perceber que teria sido mais fácil resolver o item “e” se 

tivessem usado o GeoGebra. Como disse o aluno A4:  

 

A4: “Deveria ter pensado nisso antes, aí não perderia tanto tempo desenhando o gráfico”.  

(Resposta dada pelo aluno A4, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

Nesse momento, de acordo com a gravação de áudio, a pesquisadora ressaltou a 

importância de saber calcular e interpretar as situações-problemas, pois, dessa maneira, o aluno 

estaria melhor preparado ao se deparar com situações semelhantes a essa. 

A correção da Mobile 1 (Apêndice 5) durou todo o tempo disponível da aula. De acordo 

com o diário de campo da pesquisadora, os alunos A1 e A2 não fizeram a Atividade e estavam, 

durante a correção, copiando a atividade de outro colega. A seguir, a Figura 29 representa o trecho 

do diário de campo em que a pesquisadora relata esse fato: 
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Figura 29: Trecho do diário de campo da pesquisadora 

 

Fonte: Dados da pesquisadora (2019) 

 

Embora tenha sido combinado com a professora da turma três aulas presenciais, devido à 

falta de tempo em sala de aula e às dificuldades dos alunos em resolver as atividades, foram 

necessários mais alguns encontros, que foram disponibilizados pela escola, em comum acordo com 

a professora responsável pela turma. 

No final da aula, a professora de Matemática da turma avisou aos alunos que na quarta-

feira, dia 23 de outubro de 2019, substituiria a professora de Português nas duas primeiras aulas 

(das 19 horas até as 20:30). Essas aulas foram utilizadas para dar continuidade nas Atividades da 

pesquisa, o que foi aceito pela professora e pelos alunos.  

Logo, ficou combinado, para esse encontro, que os alunos fariam em casa a 3ª Atividade, 

que seria corrigida em sala, e, em seguida, seria aplicada a 4ª e última Atividade. 

 

4.3 – Contribuições e desafios enfrentados na Pesquisa durante o Questionário Inicial e o 1º 

Bloco de Atividades 

 

Após a aplicação do Questionário Inicial (Apêndice 2) e do 1º Bloco de Atividades 

(Apêndices 4 e 5), foi possível evidenciar alguns desafios enfrentados, durante o desenvolvimento 

das atividades, bem como as contribuições que emergiram desse processo.  

As contribuições evidenciadas, decorrentes do desenvolvimento do 1º Bloco de Atividades, 

foram: 

 Inclusão de um aluno com baixa visão; 

 As atividades propostas tratavam situações ligadas ao cotidiano dos participantes, para que 

eles se familiarizassem com o que estava sendo abordado e tivessem mais facilidade na 

resolução dos exercícios;  
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 Formação de grupos para a resolução das Atividades propostas, promovendo a interação e 

a troca de ideias entre os participantes, facilitando a compreensão do que estava sendo 

estudado; 

 Aprendizagem de Funções a partir de recursos alternativos (GeoGebra e Smartphone); 

 Os alunos puderam ter uma visão diferente do Smartphone (como um método auxiliar de 

aprendizagem); 

 Os alunos puderam conhecer e utilizar o GeoGebra como uma ferramenta educativa para 

a prendizagem de conteúdos Matemáticos; 

 O aluno pôde ter acesso ao material de estudo a qualquer hora do dia, independentemente 

de onde ele se encontrava (em casa, no trabalho, na rua...); 

 Com o auxílio do GeoGebra, os alunos conseguiram visualizar de uma forma mais clara e 

interpretar o gráfico da função quadrática;  

 O GeoGebra, instalado no Smartphone, possibilitou a resolução, de uma forma mais rápida, 

das atividades propostas; 

 O uso do Smartphone chamou a atenção dos alunos, durante a realização das atividades, 

promovendo maior interação entre alunos e pesquisadora; 

 O uso do GeoGebra, juntamente com o Smartphone, favoreceu a aprendizagem dos alunos 

acerca do conteúdo de Funções Quadráticas; 

 O aluno foi inserido no universo das tecnologias voltadas para a aprendizagem da 

Matemática. 

 

Os desafios enfrentados, no desenvolvimento do 1º Bloco de Atividades, foram: 

  

 Insegurança apresentada pelos alunos ao responderem o Questionário Inicial; 

 Dificuldade apresentada pelos alunos acerca dos conteúdos matemáticos abordados na 

pesquisa (por exemplo, eles não sabiam resolver uma equação do 2º grau nem reconheciam 

uma parábola); 

 Dificuldades iniciais dos alunos ao manusearem o GeoGebra; 

 Nenhum aluno resolveu a Atividade Mobile 1 no tempo combinado;  

 Pouco tempo disponível (as aulas de Matemática ocorriam nos dois últimos horários, e os 

alunos precisavam sair mais cedo para que pudessem pegar o transporte que os levaria para 

casa); 

 Falta de interação da maior parte dos alunos no grupo de WatsApp; 
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 Falta de tempo (alegada pelos alunos) para realizarem a Mobile 1, devido aos horários de 

trabalho e demais compromissos que tinham durante a semana; 

 Desinteresse de grande parte da turma (notou-se que alguns alunos fizeram/copiaram as 

atividades interessados somente na pontuação dada pela professora de Matemática da 

turma e, não, na aprendizagem dos conteúdos matemáticos abordados na pesquisa); 

 O participante que possuía baixa visão não conseguia ter acesso ao GeoGebra pelo 

Smartphone. O único momento em que ele acessava o GeoGebra era em casa, no seu 

computador adaptado. 

 Ausência dos alunos que trabalham de turno em alguns encontros; 

 Falta de atenção e participação de alguns alunos durante os encontros; 

 Falta de conhecimento dos alunos com relação a conceitos básicos da Matemática, como, 

por exemplo, resolver as operações de multiplicação e divisão sem o auxílio de uma 

calculadora; 

 Dificuldade enfrentada pelos alunos na resolução de algumas atividades propostas. 

 

Na sequência, detalha-se o desenvolvimeto do 2º Bloco de Atividades. 

 

4.4 - 2º Bloco de Atividades 

 

O segundo bloco foi composto pela Atividade 3 (Apêndice 6), realizada em sala de aula, e 

pela quarta atividade, denominada Mobile 2 (Apêndice 7), realizada fora do ambiente escolar, com 

o auxílio do Smartphone.  

 

4.4.1 – Detalhamento da Atividade 3 

 

A Atividade 3 (Apêndice 6) foi proposta para os alunos no dia 07 de outubro de 2019, no 

final da aula. Essa atividade deveria ser realizada durante a aula, porém, pela falta de tempo, a 

pesquisadora fez uma leitura dos exercícios, com algumas explicações do que estava sendo pedido 

e os alunos terminaram de resolvê-la em casa.  

Como na terceira semana de outubro, no dia 14, não houve aula (devido ao recesso das 

escolas públicas nesse período), foi proposto que os alunos a entregassem no dia 21 de outubro de 

2019 (mesmo dia em que entregaram a Mobile 1), já que teriam duas semanas para realizá-la. 
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A Atividade 3 pedia que os alunos determinassem o valor máximo e mínimo da Função 

Quadrática, mediante uma situação-problema, bem como descrevessem a lei de formação de uma 

função do 2º grau, a partir de suas raízes.  

A correção aconteceu no dia 23 de outubro de 2019 (nos dois primeiros horários de aula, 

entre 19:00h e 20:40h), já que a correção da Mobile 1 tomou todo o tempo da aula anterior. Todos 

os 13 participantes da pesquisa estavam presentes e participaram da correção. 

A Atividade 3 trazia um breve histórico sobre a Capela São Franciso de Assis, mais 

conhecida como Igrejinha da Pampulha, que fica localizada na cidade mineira de Belo Horizonte, 

seguindo de uma foto da fachada da igreja, cujo formato representa uma parábola.  

A atividade era composta de quatro perguntas (de a a d) que abordavam conceitos da 

Função Quadrática relacionados com a arquitetura da capela.  

O item a tinha a seguinte questão: “Tome uma régua e considere como eixo das abscissas 

a reta que liga os extemos da parte frontal da Igreja. Use a escala 1:1, ou seja, cada cm da régua 

equivale a uma unidade no sistema cartesiano. Faça o esboço do gráfico observado, destacando 

os pontos formados pela frente da Capela”. 

Foi disponibilizada na folha da Atividade uma malha quadriculada para que os alunos 

pudessem esboçar o gráfico que representa a fachada da igreja. Todos os participantes realizaram 

esse exercício e não alegaram dúvidas na resolução. O participante A12 ressaltou o modo que 

achou mais fácil para encontar a solução: 

 

 A12:chamar o começo da parte da frente da igreja de zero, medir e achar o comprimento. 

(Resposta dada pelo aluno A12, 6º encontro, 23 de outubro de 2019) 

 

 

A Figura 30, a seguir, representa a resolução feita pelo participante A1: 

 

Figura 30: Resposta dada pelo participante A1 para o item “a” da Atividade 3 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 
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Ao analisar a Figura 30, a pesquisadora observou que o participante conseguiu esboçar o 

gráfico que representa a fachada da Capela, destacando uma das possíveis raízes da parábola. 

O item “b” solicitava que fosse determinada a lei de formação da Função Quadrática: 

“Tente determinar a lei que define a função que descreve a frente da Capela São Francisco”. 

Todos os alunos encontraram a lei de formação dessa Função a partir das duas raízes 

encontradas no item “a”. Chamaram uma raiz de zero e a outra de dez, substituindo na fórmula 

𝑦 =  𝑥² −  𝑆𝑥 +  𝑃, onde S representa a soma das raízes e 𝑃 representa o produto das raízes. Esse 

modo de resolução foi relembrado na revisão do dia 30 de setembro de 2019, então eles não 

tiveram dificuldade em utilizar essa fórmula, como disseram os alunos a seguir:  

 

A7: com a fórmula no caderno foi fácil encontrar a resposta.  

A12: essa fórmula é para a parábola virada para cima. Como a parábola do exercício é virada 

para baixo, era preciso multiplicar a função por (-1). 

(Respostas dadas pelos alunos A7 e A12, 6º encontro, 23 de outubro de 2019) 

 

A figura 31 mostra como essa resolução foi feita pelo participante A3: 

 

Figura 31: Resposta dada pelo participante A3 para o item “b” da Atividade 3 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

A pesquisadora concluiu, com a resolução exposta na Figura 31, que o participante A3 

conseguiu determinar a lei de definição da função quadrática que descreve a frente da Capela. De 

acordo com a figura, o participante A3 notou que deveria multiplicar a função pelo número (−1) 

para que o valor do coeficiente a ficasse negativo, representando a parábola com concavidade 

voltada para baixo. 

O item c, terceiro exercício da Atividade 3 tinha como proposta: “Sabe-se que a altura da 

capela é de aproximadamente 9 metros. De acordo com a lei de formação da função que descreve 

a frente da capela (encontrada no item “b”) determine qual poderia ser a altura máxima da 

Capela”. 

Todos os participantes da pesquisa solucionaram esse exercício representando a lei de 

formação da função (determinada no item “b”) no GeoGebra, encontrando o valor máximo da 

função, que representava a altura máxima que a Capela poderia ter.  
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No entanto, cabe destacar que um dos participantes (A13), além de resolver o exercício 

pelo GeoGebra, fez o uso de fórmulas como segunda opção de resolução.  

 

A13: Queria ver se ia achar a mesma resposta. Se a gente souber usar o aplicativo achamos a 

resposta mais rápido. É bem mais fácil. 

(Resposta dada pelo aluno A13, 6º encontro, 23 de outubro de 2019) 

 

Na Figura 32, está representada a resolução feita pelo aluno A13. 

 

Figura 32: Resposta dada pelo participante A13 para o item “c” da Atividade 3 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

O último exercício da Atividade, representado pelo item d, tinha como enunciado: “A 

figura a seguir mostra a parte de trás da Capela. O que você pode dizer em relação a essa 

imagem? ” 

 

Figura 33: Parte de trás da Capela de São Francisco de Assis 

 

Fonte: Disponível em: <https://vidacigana.com/conjunto-arquitetonico-pampulha/> acesso em 11 de setembro de 

2019. 

 

De acordo com a análise dos registros feitos pelos alunos, foi possível verificar que todos 

os participantes responderam que a parte de trás da Capela era representada por parábolas. Nesse 

https://vidacigana.com/conjunto-arquitetonico-pampulha/
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direcionamento, identificou-se que, durante a correção da atividade, o participante A12 fez o 

seguinte comentário:  

 

A12: Estou vendo quatro parábolas escoradas. 

(Resposta dada pelo aluno A12, 6º encontro, 23 de outubro de 2019) 
 

De acordo com as respostas dadas pelos alunos, a pesquisadora concluiu que eles 

conseguiram enxergar parábolas na parte de trás da capela, porém nenhum deles escreveu ou falou 

que as parábolas formavam pontos de interseção ou inflexão, embora percebessem que as 

parábolas estavam escoradas umas nas outras. Com isso, notou-se que os participantes tinham 

noção do que esse conjunto de parábolas representava, mas não sabiam nomear o que estavam 

vendo.  

 

4.4.2 – Detalhamento da Mobile 2 (Atividade 4) 

 

A Mobile 2 (Apêndice 7) foi apresentada aos alunos no final da aula do dia 23 de outubro, 

após a correção da Atividade 3 (Apêndice 6), para ser resolvida fora do ambiente escolar.  Assim 

que distribuiu as folhas da atividade, a pesquisadora leu e explicou o propósito de cada exercício. 

De acordo com análise dos registros do diário de campo da pesquisadora, verificou-se que, nesse 

momento, os alunos aproveitaram para esclarecer algumas dúvidas com relação ao conteúdo 

Funções Quadráticas.  

Percebeu-se, ainda, que o participante A7, que chegou atrasado ao encontro do dia 30 de 

setembro de 2018, e não acompanhou toda a revisão do estudo de Função Quadrática, fez a 

seguinte pergunta:  

 

A7: Professora, você poderia me ensinar de novo como eu faço pra achar a função tendo as raízes? 

Confesso que copiei esse exercício na outra folha, porque não sabia fazer. 

(Resposta dada pelo aluno A7, 6º encontro, 23 de outubro de 2019) 

 

Essa foi uma das dúvidas que a pesquisadora esclareceu para a turma. Outro participante, 

o A10, solicitou que ela explicasse novamente a fórmula para determinar o vértice da parábola, e 

houve o seguinte diálogo: 

 

A3: Você nem precisa saber a fórmula. É só jogar a função no aplicativo 

A10: Mas quero aprender, porque nem sempre vou poder usar o telefone. 
(Diálogo entre os alunos A3 e A10, 6º encontro, 23 de outubro de 2019) 
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Feita a explicação dessa parte do conteúdo, chegou ao fim o encontro desse dia. Ficou 

combinado com os alunos que a correção da Mobile 2 (Apêndice 7) seria realizada na próxima 

aula, no dia 28 de outubro de 2019, último encontro com a turma, em que também seria aplicado 

o Questionário Final (Apêndice 8).  

Nesse momento, a pesquisadora ressaltou que a presença dos alunos no último encontro 

era extremamente importante, para que a pesquisa pudesse ser finalizada com êxito. Assim, no dia 

28 de outubro de 2018, foi realizada a correção da atividade Mobile 2 (Apêndice 7), com a presença 

de todos os participantes da pesquisa. 

A Atividade Mobile 2 era composta de quatro exercícios, e cada um abordava uma 

situação-problema, e poderia ser resolvido por meio de observações, interpretações, uso de 

fórmulas ou pelo GeoGebra. Os alunos não demonstraram dúvidas com relação ao conteúdo 

abordado na atividade, como disse o aluno A3: “Tudo que estava no exercício a gente viu na sala”. 

O exercício 1 tinha como objetivo encontrar as raízes da função exposta no problema e o 

valor de máximo dessa Função, abordando a seguinte situação:  

 

“ (UfSCar–SP) Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve 

sua trajetória descrita pela equação 𝒉(𝒕)  = –  𝟐𝒕² +  𝟖𝒕 (𝒕 ≥ 𝟎) , onde 𝒕 é o tempo medido em segundo 

e 𝒉(𝒕) é a altura em metros da bola no instante t. Determine, após o chute:  

a) o instante em que a bola retornará ao solo.  

b) a altura máxima atingida pela bola”. 

 

Os participantes A8 e A9 resolveram esse exercício utilizando a fórmula de Bháskara 

(resolução do item a) e a fórmula para determinar o vértice de uma Função Quadrática (resolução 

do item b), como mostra a resolução do participante A9, na Figura 34 a seguir: 

 

Figura 34: Resposta dada pelo participante A9 para o primeiro exercício da Mobile 2 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 
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Os demais participantes escreveram a função dada no enunciado diretamente no GeoGebra. 

Para tanto, utilizaram os comandos necessários dispostos no aplicativo e encontraram as respostas 

dos itens a e b. 

A segunda questão da atividade representava a seguinte situação:  

 

“Uma indústria de refrigerantes tem sua produção diária 𝑃, em garrafas, variando com o número de 

operadores em serviço n, de acordo com a função 𝑃(𝑛)  =  𝑛² +  50𝑛 + 20.000. Calcule:  

a) a produção se o número de operadores for 40.  

b) o número de operadores necessário para produzir 25.400 garrafas de refrigerantes”. 
 

Esse exercício tinha como finalidade determinar, no item “a”, a produção diária, dado o 

número de operadores. Para solucionar esse item, todos os alunos, segundo os registros feitos por 

eles, substituíram o valor que representava a quantidade de operadores e encontraram o valor 

produzido. 

No item b, eles deveriam determinar as raízes da função. Ao analisar os registros dos 

participantes, observou-se que somente o aluno A5 utilizou o GeoGebra para resolver essa questão. 

Verificou-se, ainda, que os demais participantes se utilizaram da fórmula de Bháskara para 

solucionar esse item. A Figura 35 ilustra a resolução feita pelo aluno A3: 

 

Figura 35: Resposta dada pelo participante A3 para o segundo exercício da Mobile 2 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

O terceiro exercício abordava o seguinte problema:  

 

“O saldo de uma conta bancária é dado por 𝑆 =  𝑡² –  11𝑡 +  24, onde 𝑆 é o saldo em reais e 𝑡 é o tempo 

em dias. Determine: 

a) em que dias o saldo é zero:  

b) em que período o saldo é negativo;  

c) em que período o saldo é positivo; 

d) em que dia o saldo é mínimo; 

e) o saldo mínimo, em reais”. 
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A análise dos registros dos alunos revelou que todos os participantes, nesse exercício, 

utilizaram o GeoGebra para chegar às respostas esperadas. Além disso, os áudios do encontro 

revelaram os seguintes comentários dos participantes, durante a correção desse exercício: 

 
A12: se fosse resolver no braço10 ia demorar demais. 

A3: Esse GeoGebra agiliza demais a nossa vida. 

(Comentários feitos pelos alunos A3 e A12, 7º encontro, 28 de outubro de 2019) 

 

Nenhum participante utilizou fórmulas ou realizou cálculos para solucionar o exercício 3. 

Eles responderam às perguntas de acordo com o observado no gráfico ao inserir a lei de formação 

da Função no GeoGebra. Na Figura 36, está representada a resposta do participante A3, que foi a 

mesma dos demais participantes. 

 

Figura 36: Resposta dada pelo participante A3 para o terceiro exercício da Mobile 2  

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

O último exercício dessa atividade (Questão 4) tinha o seguinte enunciado:  

“A temperatura t de uma estufa (em graus Celsius) é determinada, em função da hora ℎ do dia, pela 

expressão 𝑡 =  −ℎ² +  22ℎ –  85. Responda:  

a) Em quais horários a temperatura é 0 ºC?  

b) Em que período (s) do dia a temperatura é positiva? E negativa?  

c) Em que período (s) do dia a temperatura é crescente? E decrescente?  

d) Em que horário a temperatura é máxima?  

e) Qual é a temperatura máxima? ” 
 

Assim como observado na solução do terceiro exercício, a análise dos registros dos alunos 

revelou que todos os participantes da pesquisa utilizaram o GeoGebra para solucionar esse 

exercício, alegando a praticidade desse aplicativo. Nesse contexto, o aluno A11 verbalizou:  

 

A11: Se a gente pudesse usar o GeoGebra na prova, ia tirar dez. 

(Comentário feito pelo aluno A11, 7º encontro, 28 de outubro de 2019) 

                                                           
10 A expressão “fazer no braço”, nesse contexto, quer dizer resolver o exercício por meio da utilização de fórmulas e 

cálculos matemáticos. Ao utilizar o GeoGebra para resolver o terceiro exercício da Mobile 2, os participantes não 

precisaram realizar tais cálculos para chegar à solução.  



99 
 

 

A Figura 37 mostra a resposta do participante A11. 

 

Figura 37: Resposta dada pelo participante A11 para o quarto exercício da Mobile 2 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Ao analisar os áudios do encontro em que a pesquisadora realizou a correção da Mobile 2 

(Apêndice 7), foi possível identificar que ela questionou os alunos sobre as atividades e, de acordo 

com as respostas dadas, percebeu que eles sinalizaram ter gostado de fazer os exercícios propostos 

utilizando o GeoGebra. Nesse contexto, destacam-se as seguintes afirmações: 

 

A3: Esse trem (o GeoGebra) me ajudou demais nos exercícios. 

A10: Eu gostei das aulas, mas não adaptei muito bem com esse negócio ainda. 

A4: É muita tecnologia pra gente que não está acostumado. 

A6: Fiquei feliz de ter acertado todas as questões. Acho que aprendi a matéria. Graças ao 

aplicativo. 

(Comentários feitos pelos alunos A3, A4, A6 e A10, 7º encontro, 28 de outubro de 2019) 

 

 

Com isso, a pesquisadora concluiu que, embora alguns participantes apresentassem 

dificuldades em manusear o GeoGebra (como mostram as falas dos alunos A4 e A10), todos eles 

opinaram que o uso do aplicativo facilitou muito a resolução das Atividades, pois, além de 

possibilitar uma melhor visualização em relação ao gráfico, permitiu, que eles resolvessem os 

exercícios em menos tempo. 

Ao fim dessa Atividade, observou-se que todos os participantes da pesquisa resolveram a 

Mobile 2 (Apêndice 7) sem resistências, como ocorreu na Mobile 1. Talvez essa mudança se deva 

à maturidade que os alunos adquiriram, ao longo dos encontros, com relação ao estudo das 

Funções. Além disso, eles passaram a ter maior habilidade em utilizar o GeoGebra.  
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4.5 – Questionário Final 

 

O Questionário Final (Apêndice 8), composto por oito perguntas, foi proposto aos alunos 

no último encontro, no dia 28 de outubro de 2019, e teve o propósito de verificar, por meio das 

respostas dos alunos, qual a motivação os levou a matricularem na EJA e, também, se acharam 

válido o uso do Smartphone e do GeoGebra como métodos auxiliares no estudo de Funções 

Quadráticas. 

Por meio desse Questionário, os alunos tiveram a oportunidade de avaliar sua participação 

nas atividades, o que foi positivo e o que foi negativo, durante a realização das atividades 

relacionadas com a pesquisa, e como poderiam melhorar os pontos negativos. 

O participante A12 possui baixa visão, então pediu que um colega de outra turma 

escrevesse no questionário as suas opniões. 

A primeira pergunta do questionário final foi: “Qual seu objetivo quando se matriculou na 

EJA? O que te levou a cursar essa modalidade?” 

As respostas dadas a essa pergunta estão organizadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 5: Respostas dadas pelos alunos para responder a primeira pergunta do Questionário Final 

Motivação para se 

matricularem na EJA 

Total Participantes correspondentes 

“Concluir o Ensino Médio 

de forma mais rápida” 

12 (A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 

e A13) 

“Ter mais oportunidades 

de emprego” 

07 (A4, A5, A6, A8, A9, A10 e A13) 

“Adquirir maior 

conhecimento” 

03 (A6, A7, A8) 

“Fazer um curso técnico ou 

Superior” 

03 (A10, A11 e A12) 

“Conhecer novas pessoas” 01 (A5) 
Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Ao somar o total de alunos, o número ultrapassa a quantidade de participantes da pesquisa. 

Isso se deve ao fato de que alguns alunos escreveram mais de uma motivação em resposta à 

primeira pergunta do Questionário Final. Como exemplo dessa multiplicidade de motivações, a 

Figura 38, a seguir, representa a resposta dada pelo participante A1. 
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Figura 38: Resposta dada pelo participante A1 para a primeira pergunta do Questionário Final 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

A segunda pergunta proposta foi: “Durante a realização das atividades, foi proposto o uso 

do Smartphone. Como foi para você utilizar este recurso? Quais foram as dificuldades que 

enfrentou?” 

A análise das respostas para essa questão indicou que todos os participantes responderam 

que a utilização do Smartphone foi uma forma interessante e diferenciada de ensino, que facilitou 

a aprendizagem (como, por exemplo, na visualização da parábola no GeoGebra, que permitiu com 

que os alunos entendessem, de uma forma mais clara, as principais características do gráfico com 

relação as raízes e o vértice) do estudo das Funções Quadráticas. Desses alunos, cinco (A3, A6, 

A7, A9, A10) responderam que tiveram dificuldades  em utilizar o Smartphone no começo da 

pesquisa, quatro alunos (A4, A11, A12 e A13) tiveram um pouco de dificuldades em manusear o 

Smartphone durante toda a pesquisa, e três alunos (A2, A5, A8) escreveram que não tiveram 

dificuldades ao utilizar este recurso. A Figura, a seguir, mostra a resposta dada pelo aluno A10:  

 

Figura 39: Resposta dada pelo participante A10 para a segunda pergunta do Questionário Final 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

A terceira pergunta foi: “Você acredita que o Smartphone te auxiliou na compreensão dos 

conteúdos de Função Quadrática? De que maneira? Poderia exemplificar?” 

 

A análise dos registros evidenciou que todos os participantes concordaram que o 

Smartphone auxiliou na compreensão do conteúdo. Ao destacarem de que maneira se deu esse 

auxílio, os alunos A3, A6, A7, A9, A10 e A12 ressaltaram que não precisaram ficar fazendo 

cálculos nos exercícios; os alunos A1, A2 e A4 escreveram que o uso do Smartphone facilitou a 
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observação dos gráficos e dos elementos da parábola, como ráizes, vértice, concavidade e 

crescimento; os alunos A5, A8, A11 e A13 escreveram que o Smartphone facilitou a aprendizagem 

com o uso do GeoGebra. A figura 40 ilustra a resposta dada pelo aluno A9: 

 

Figura 40: Resposta dada pelo participante A9 para a terceira pergunta do Questionário Final 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

A quarta pergunta foi:“Durante a realização das atividades, foi proposto o uso do software 

GeoGebra. Como foi para você utilizar este recurso? Quais foram as dificuldades que enfrentou?” 

Os registros dos alunos A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13 revelaram que a 

utilização do GeoGebra possibilitou a aprendizagem de forma prática, interessante e diferenciada. 

Com relação às dificuldades enfrentadas, os alunos A5, A6 e A8 indicaram que não tiveram 

dificuldades em utilizar o aplicativo; os alunos A2, A3, A4, A7, A9, A10, A11, A13 relataram que 

tiveram dificuldades em utilizar o GeoGebra no começo da pesquisa, quando conheceram o 

aplicativo, o aluno A12 ressaltou que teve dificuldades em utilizar o GeoGebra no Smartphone, 

pois tem baixa visão mas, no seu computador (que é adaptado) conseguiu utilizá-lo sem problemas. 

A figura a seguir representa a resposta dada pelo aluno A8: 

 

Figura 41: Resposta dada pelo participante A8 para a quarta pergunta do Questionário Final 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

A quinta pergunta proposta no Questionário Final foi: 

“Você acredita que o GeoGebra te auxiliou na compreensão dos conteúdos de Função 

Quadrática? De que maneira? Poderia exemplificar?”. 
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A análise dos registros evidenciou que todos os participantes responderam que o GeoGebra 

auxiliou na compreensão dos conteúdos de Função Quadrática. Além disso, os alunos A2, A3, A6, 

A9, A11 e A12 relataram que, com o GeoGebra, não precisaram ficar fazendo cálculos e decorar 

fórmulas; os alunos A1, A7 e A13 responderam que o uso do GeoGebra possibilitou que as 

atividades fossem feitas de forma mais rápida;  os alunos A8 e A10 escreveram que o GeoGebra 

facilitou a interpretação dos gráficos; e os alunos A4 e A5 não escreveram de que maneira o 

GeoGebra auxiliou. A resposta do participante A7 está representada na Figura 42. 

 

Figura 42: Resposta dada pelo participante A7 para a quinta pergunta do Questionário Final 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

A sexta pergunta foi: “De que maneira você avalia sua participação nas atividades 

propostas? Realizou todas as atividades? Deixou de realizar alguma? Quais foram os motivos? 

Acredita que a não realização influenciou no seu processo de aprendizagem da Função 

Quadrática? Justifique sua resposta.” 

Observou-se que os participantes A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A10, A11, A12 e A13 

disseram ter resolvido todas as atividades propostas. O aluno A4 escreveu que não conseguiu fazer 

uma atividade, devido ao seu horário de trabalho, porém copiou do colega e entregou.  O aluno 

A4 destacou que a não realização da atividade fez com que ele deixasse de aprender um conteúdo 

que é super importante na Matemática. Os alunos A6 e A9 afirmaram que se tivessem mais aulas 

poderiam aprender mais e melhor. A seguir, na Figura 43, está representada a resposta do aluno 

A6. 

Figura 43: Resposta dada pelo participante A6 para a sexta pergunta do Questionário Final 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 
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Já a sétima pergunta proposta foi: “Você acredita que as atividades propostas 

possibilitaram aprendizagens? Quais você poderia destacar?” 

Os registros dos participantes revelaram que todos os alunos responderam que as atividades 

propostas possibilitaram a aprendizagem. Os alunos A2, A6, A7, A9, A10 e A12 escreveram que 

destacam a aprendizagem dos conteúdos da Função Quadrática; os participantes A2, A4, A6, A8 

e A12 escreveram que aprenderam a utilizar o GeoGebra; o aluno A3 destacou a Atividade 1; o 

aluno A8 destacou, além do GeoGebra, a aprendizagem de gráficos da Função Quadrática; o aluno 

A1 destacou a aprendizagem da resolução de uma equação do segundo grau. A resposta dada pelo 

participante A9 está representada na Figura 44, a seguir: 

 

Figura 44: Resposta dada pelo participante A9 para a sétima pergunta do Questionário Final 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Por fim, a oitava pergunta do Questionário Final (Apêndice 8) foi: “Considerando sua 

vivência com as atividades propostas e que a professora poderá utilizá-las com outras turmas de 

EJA, destaque: Aspectos positivos da sequência de atividades; Aspectos negativos da sequência 

de atividades; Sugestões de modificações.”  

Em relação aos aspectos positivos das atividades propostas, a análise dos registros 

evidenciou que os alunos A1, A3, A9 e A10 responderam que conseguiram entender o que foi 

ensinado, pois a explicação dada pela pesquisadora favoreceu a compreensão do conteúdo; os 

alunos  A2, A7e A8 escreveram que aprenderam a utilizar o GeoGebra; os alunos A3, A8, A10 e 

A11 destacaram que as atividades foram bem elaboradas e favoráveis para a aprendizagem de 

Funções Quadráticas; os alunos A5, A6 e A8 responderam que um dos aspectos positivos das 

atividades foi a aprendizagem de forma diferenciada; e os participantes A4, A12 e A13 escreveram 

que o uso do GeoGebra possibilitou maior rapidez na resolução das atividades. A Figura 45, a 

seguir, mostra a resposta dada pelo participante A6: 
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Figura 45: Resposta dada pelo participante A6 para o primeiro item da oitava pergunta do Questionário Final 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 

 

Em relação aos aspectos negativos, evidenciou-se que os alunos A4, A5 e A7 citaram as 

dificuldades iniciais que enfrentaram, ao manusear o GeoGebra; os alunos A2, A6, A7, A8, A9, 

A11 e A12 destacaram que houve poucos encontros; o aluno A10 não respondeu a essa pergunta; 

e os alunos  A1, A3 e A13 escreveram que não houve aspectos negativos. A Figura 46 representa 

a resposta dada pelo participante A8. 

 

Figura 46: Resposta dada pelo participante A8 para o segundo item da oitava pergunta do Questionário Final 

 

Fonte: Dados da pesquisadora (2019) 
 

Com relação às sugestões de mudanças nas atividades com o propósito de melhorar a 

aprendizagem, os alunos A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A12 e A13 escreveram que não 

mudariam a forma de como foi abordado o conteúdo;  o participante A1 escreveu que gostaria que 

fossem elaboradas listas de exercícios para que pudessem praticar o conteúdo ensinado;  o 

participante A5 indicou que gostaria que houvesse mais encontros; e  o aluno A11 não respondeu 

a essa questão. Na Figura 47, está representada a resposta do participante A1. 

 

Figura 47: Resposta dada pelo participante A1 para o terceiro item da oitava pergunta do Questionário Final 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora (2019) 
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Após responderem ao Questionário Final, a análise dos áudios dos encontros revelou uma 

conversa informal entre os alunos e a pesquisadora, em que ela perguntou a eles se gostaram da 

pesquisa. Foi perceptível que grande parte deles demonstrou, de acordo com suas falas, que ficou 

bastante satisfeita com o trabalho realizado. Como mostram os relatos a seguir, destacados no 

áudio gravado no encontro desse dia:  

 

A9: Eu gostei das atividades. Deu pra aprender bastante coisa. 

A5: É a primeira vez que aprendo alguma coisa de Matemática. 

A12: Você podia trazer mais exercícios assim pra gente. 

(Respostas dadas pelos alunos A5, A9 e A12, 7º encontro, 28 de outubro de 2019) 
 

 Além do entusiasmo demonstrado (de acordo com as declarações dos participantes, 

destacadas acima), os alunos convidaram a pesquisadora a voltar sempre que desejasse (como 

destacado acima na fala do aluno A12), levando atividades diferenciadas que pudessem favorecer 

a aprendizagem em diferentes conteúdos da Matemática. 

 

4.6 – Contribuições e desafios enfrentados na Pesquisa durante o 2º Bloco de Atividades e o 

Questionário Final 

 

 No tópico “4.3” foram destacadas algumas contribuições e desafios encontrados na 

pesquisa, durante a aplicação do Questionário Inicial (Apêndice 2) e do 1º Bloco de Atividades 

(Apêndices 4 e 5). Neste tópico são apresentados os desafios e as contribuições que emergiram da 

análise da aplicação do 2º Bloco de Atividades (Apêndice 6 e 7) e do Questionário Final (Apêndice 

8).  

Às contribuições apresentadas anteriormente, podem-se incluir as seguintes:  

 Os participantes aprenderam a utilizar o GeoGebra como método auxiliar na aprendizagem 

das Funções Quadráticas;  

 Os participantes da pesquisa, ao se depeararem com a situações abordadas nas atividades, 

tiveram a oportunidade de participar, de forma ativa da construção do seu aprendizado; 

 Os alunos conseguiram interpretar de forma mais eficaz o gráfico dessa Função;  

 Os alunos aprenderam diferentes formas de resolução de um mesmo exercício (utilizando 

o GeoGebra e a síntese de fórmulas), podendo optar pela mais adequada a cada situação. 

 

Com relação aos desafios, a análise descritiva aqui realizada permitiu identificar que, quase 

todos os mencionados anteriormente (tópico 4.3), foram superados, exceto os seguintes: 
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 Pouco tempo disponível para as aulas (as aulas de Matemática ocorriam nos dois últimos 

horários, e os alunos precisavam sair mais cedo para que pudessem pegar o transporte que 

os levaria para casa); 

 Falta de atenção e participação de alguns alunos durante os encontros. 

 

Pode-se perceber que, após a aplicação dos Questionários e dos Blocos de Atividades, as 

contribuições aumentaram e os desafios diminuíram. Tal fenômeno sinaliza que a utilização do 

GeoGebra conjuntamente com o Smartphone, pode ser um potencial recurso para os processos de 

ensino e de aprendizagem da Função Quadrática. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES E DOS DESAFIOS DA 

INTEGRAÇÃO DO SMARTPHONE, WHATSAPP E O GEOGEBRA, PARA O ESTUDO 

DE FUNÇÃO QUADRÁTICA NA EJA 

 

Considerando a descrição detalhada dos Blocos de Atividades e dos Questionários 

aplicados, feita no capítulo anterior, bem como as contribuições e desafios que emergiram desse 

movimento. 

O presente capítulo apresenta a categorização realizada, bem como a interpretação dos 

resultados, buscando respaldo em discussões teóricas que ajudem a elucidar as contribuições e os 

desafios que emergiram do processo de construção dos dados. 

 

5.1 – Categorização dos dados 

 

No capítulo 4, ao descrever os Blocos de Atividades e os Questionários, foi possível 

perceber algumas contribuições e desafios que emergiram de uma proposta de intervenção que 

previa a integração do Smartphone, WhatsApp e do GeoGebra, no contexto educativo, como 

suporte para o estudo de Função Quadrática na Educação de Jovens e Adultos. 

A partir disso, iniciou-se o processo de interpretação dessas contribuições e desafios, 

buscando identificar possíveis categorias que auxiliassem na análise de dados. 

 

5.2 – Categorização das contribuições 

 

Neste tópico serão apresentadas as contribuições percebidas a partir da integração do 

Smartphone, GeoGebra e WhatsApp para o estudo das Funções Quadráticas.  

Tais contribuições estão representadas no Quadro 6, a seguir: 

 

Quadro 6: Contribuições da integração do Smartphone, GeoGebra e WhatsApp para o estudo das Funções 

Quadráticas 

 Inclusão de um aluno com baixa visão; 

 As atividades propostas tratavam situações ligadas ao cotidiano dos 

participantes, para que eles se familiarizassem com o que estava sendo 

abordado e tivessem mais facilidade na resolução dos exercícios;  
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 Formação de grupos para a resolução das Atividades propostas, promovendo a 

interação e a troca de ideias entre os participantes, facilitando a compreensão 

do que estava sendo estudado; 

 Aprendizagem de Funções a partir de recursos alternativos (GeoGebra e 

Smartphone); 

 Os alunos puderam ter uma visão diferente do Smartphone (como um método 

auxiliar de aprendizagem); 

 Os alunos puderam conhecer e utilizar o GeoGebra como uma ferramenta 

educativa para a prendizagem de conteúdos Matemáticos; 

 O aluno pôde ter acesso ao material de estudo a qualquer hora do dia, 

independentemente de onde ele se encontrava (em casa, no trabalho, na rua...); 

 Com o auxílio do GeoGebra, os alunos conseguiram visualizar de uma forma 

mais clara e interpretar o gráfico da função quadrática;  

 O GeoGebra, instalado no Smartphone, possibilitou a resolução, de uma forma 

mais rápida, das atividades propostas; 

 O uso do Smartphone chamou a atenção dos alunos, durante a realização das 

atividades, promovendo maior interação entre alunos e pesquisadora; 

 O uso do GeoGebra, juntamente com o Smartphone, favoreceu a aprendizagem 

dos alunos acerca do conteúdo de Funções Quadráticas; 

 O aluno foi inserido no universo das tecnologias voltadas para a aprendizagem 

da Matemática. 

 Os participantes aprenderam a utilizar o GeoGebra como método auxiliar na 

aprendizagem das Funções Quadráticas;  

 Os participantes da pesquisa, ao se depeararem com a situações abordadas nas 

atividades, tiveram a oportunidade de participar, de forma ativa da construção 

do seu aprendizado; 

 Os alunos conseguiram interpretar de forma mais eficaz o gráfico dessa Função;  

 Os alunos aprenderam diferentes formas de resolução de um mesmo exercício 

(utilizando o GeoGebra e a síntese de fórmulas), podendo optar pela mais 

adequada a cada situação. 

Fonte: Produzido pela pesquisadora (2020) 
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Identificadas as contribuições, buscou-se agrupá-las segundo alguma característica 

comum. Embora pareça ser uma tarefa simples, esse movimento exige do pesquisador11 um olhar 

focalizado. Para isso, não se pode perder de vista o objetivo da pesquisa e o quadro teórico elegido. 

Procedendo dessa forma, ao olhar para as contribuições, foi possível perceber que algumas 

delas se relacionam diretamente com: a) o uso das tecnologias nas aulas de Matemática; b)  

aprendizagem dos alunos; c) o contexto escolar. 

A partir dessa percepção, de acordo com as relações mencionadas, foi possível propor três 

categorias, que foram divididas em subcategorias, de modo a possibilitar uma melhor compreensão 

das contribuições evidenciadas. No Quadro 7,  estão segmentadas as categorias e subcategorias 

elegidas.  

 

Quadro 7: Categorias e subcategorias 

Categorias Subcategorias 

 

Tecnologias nas aulas de Matemática 

O uso do Smartphone como ferramenta 

educacional 

Integração entre o GeoGebra, WhatsApp e 

Smartphone 

 

Aprendizagens dos alunos 

Aprendizagem  

Móvel 

Aproximação do cotidiano dos alunos 

Estudo de Funções 

Contexto escolar Inclusão 

Dinamismo da aula 
Fonte: Produzido pela pesquisadora (2020) 

 

Constituídas as categorias e subcategorias, nos tópicos que seguem, apresenta-se uma 

possível interpretação dos resultados, respaldada em discussões teóricas que corroborem a 

elucidação das contribuições que emergiram do processo de construção dos dados. 

  

5.2.1 - Tecnologias nas aulas de Matemática 

 

A primeira categoria enfatiza a relação das contribuições do uso das tecnologias na aulas 

de Matemática. Segundo Ribeiro e Paz (2012), o uso de tecnologias na aulas de Matemática é 

muito importante, porque pode auxiliar na aprendizagem dos alunos. Para esses autores, as salas 

de aula atuais ainda possuem um modelo pedagógico ultrapassado, onde os alunos estão presos a 

aulas totalmente expositivas.  

                                                           
11 O processo de categorização foi realizado, individualmente, pela pesquisadora e por seu orientador. Posteriormente 

realizaram uma comparação das categorias elegidas e estabeleceram juntos as que seriam aqui apresentadas. Esse 

movimento visa minimizar possíveis distorções das análises e interpretações. 
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Nesse sentido, Ribeiro e Paz (2012, p. 14) sinalizam que 

 
As Tecnologias podem promover o ensino da Matemática, levando o aluno a um 

conhecimento rápido, fácil, interativo e acompanhado de um raciocínio - lógico, 

é que tanto o professor como o aluno tem a obrigação de acompanhar essa 

evolução tecnológica e, assim, inserir-se nesse mundo cada vez mais digitalizado, 

sob pena de ser evadido do sistema social. 
 

Para melhor compreensão das contribuições que compõem a categoria “Tecnologias na 

aulas de Matemática”, foram estruturadas duas subcategorias. Tal segmentação se justifica pelo 

fato de algumas contribuições estarem relacionadas com o  uso do Smartphone, e outras com a 

integração de diferentes recursos tecnológicos. O Quadro 8 apresenta as contribuições que 

emergiram do processo de construção dos dados, agrupadas em subcategorias. 

 

Quadro 8: Contribuições relacionadas ao uso de Tecnologias nas aulas de Matemática 

Categorias Subcategorias Contribuições 

 

T
ec

n
o
lo

g
ia

s 
n

a
s 

a
u

la
s 

d
e 

M
a
te

m
á
ti

ca
 

 

 

 

 

O uso do 

Smartphone 

como 

ferramenta 

educacional 

 

Possibilitou aos alunos um olhar diferente com relação ao 

uso do Smartphone (como um método auxiliar de 

aprendizagem); 

 

Possibilitou que os alunos conhecessem o GeoGebra e o 

utilizassem como uma ferramenta educativa para a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos; 

 

Chamou a atenção dos alunos durante a realização das 

atividades, promovendo maior interação entre alunos e 

pesquisadora. 

 

Integração 

entre o 

GeoGebra, 

WhatsApp e 

Smartphone 

 

O GeoGebra, instalado no Smartphone, possibilitou a 

resolução, de uma forma mais rápida, das atividades 

propostas; 

 

O uso do GeoGebra, juntamente com o Smartphone, 

favoreceu a aprendizagem dos alunos acerca do conteúdo 

estudado. 
Fonte: Produzido pela pesquisadora (2020) 

 

Vários estudos, como o de Silva, Trajano e Lima (2018),  já sinalizavam contribuições que 

convergem para as que foram destacadas no Quadro 8. Silva, Trajano e Lima (2018), por exemplo, 

defendem que o Smartphone possui ferramentas (como acesso à internet, calculadora e a 

possibilidade de baixar aplicativos educativos) que podem auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática, e seu uso em sala de aula pode prender a atenção dos alunos 

(principalmente quando comparado à abordagem feita de forma tradicional), promovendo um 

maior envolvimento com relação aos conteúdos abordados nas aulas.   
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Ainda de acordo com Silva et al (2018), o uso do Smartphone como ferramenta educativa 

pode fazer com que o aluno tenha outra visão desse recurso tecnológico, pois passa a utilizá-lo de 

forma “produtiva”, para fins de aprendizagem, e não focam somente em jogos e redes sociais.  

De acordo com as respostas dadas aos Questionários e as observações realizadas em sala 

de aula, foi possível perceber, nesta pesquisa, que a maioria dos participantes já havia utilizado 

aplicativos do Smartphone como método auxiliar nas aulas de Matemática. 

Evidenciou-se que dez alunos mencionaram que já utilizaram  a calculadora, vídeos do 

youtube e outros aplicativos como auxílio na aprendizagem de conteúdos relacionados com a 

Matemática. No entanto, apesar de já terem utilizado o Smartphone como suporte à aprendizagem, 

nenhum deles mencionou essa possibilidade de utilização do dispositível móvel. 

Há de se destacar que, outro fator de destaque identificado foi a praticidade de se utilizar o 

Smartphone no contexto escolar. Para desenvolver os Blocos de Atividades, os alunos não 

precisaram se deslocar para a sala de informática da escola, onde muitos computadores não 

estavam funcionando. Por esse motivo, se a proposta tivesse que ser desenvolvida nesse espaço, 

os alunos teriam que formar grupos com três a quatro participantes por computador. Uma limitação 

que inviabilizaria a análise dos gráficos, por exemplo, dado que as telas são pequenas.  

É importante sinalizar que não se deve desconsiderar as potencialidades do trabalho em 

grupo, haja vista que, para desenvolverem as atividades propostas com os Smartphones, eles 

criaram grupos com essa mesma quantidade de pessoas mencionadas anteriormente, porém, cada 

um portava o seu Smartphone e o manipulava de acordo com suas necessidades, respeitando, 

assim, o tempo de aprendizagem de cada aluno. 

Outro ponto que chamou a atenção foi o fato de a maior parte dos participantes da pesquisa 

(exceto o aluno A12)  não conhecer o GeoGebra. Devido a isso, antes da implementação dos 

Blocos de Atividades previstos na pesquisa, foram realizadas atividade de ambientação, em que 

os alunos puderam compreender as funções de algumas ferramentas do GeoGebra, como criar e 

mover pontos, traçar retas, construir polígonos e circunferências, plotar gráficos de funções, entre 

outras.  

Tal ação está em consonância com o que apontam Marchetti e Klaus (2014), ou seja, que 

o desenvolvimento de atividades que promovem a ambientação dos alunos com o GeoGebra 

contribui para o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, pois facilita o 

entendimento dos alunos em relação ao que está sendo abordado.  

No caso desta pesquisa, as atividades de ambientação com o GeoGebra serviram como um 

primeiro contato dos alunos com o aplicativo. Consequentemente, quando começaram a resolver 
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as Atividades sobre Funções Quadráticas, observou-se que a utilização do GeoGebra foi tranquila, 

uma vez que os participantes já conheciam algumas de suas funções.  

Desse modo, após serem apresentados ao GeoGebra e utilizá-lo para realizar as atividades 

propostas, os alunos passaram a enxergá-lo  como uma ferramenta educativa e, consequentemente, 

passaram a ter um novo olhar com relação ao uso do Smartphone. Perceberam que ele não servia 

apenas para acessarem as redes sociais, jogos, vídeos, dentre outros, mas também como um 

potencial objeto de aprendizagem nos conteúdos relacionados à Função Quadrática. 

 

A5: Agora vou começar a usar meu telefone pra estudar também. 

A3: Eu também vou usar para aprender alguma coisa. 

A9: Muito bom ver que posso aprender usando meu telefone. Antes só usava para entrar no 

WhatsApp. 

A11: Agora eu vejo que o telefone serve pra fazer tudo: entrar no banco, jogar, assistir filmes e 

até para estudar. 

(Declarações dos participantes A3, A5, A9 e A11, 7º encontro, 28 de outubro de 2019) 

 

Tais afirmações são declarações dos participantes desta pesquisa, evidenciadas no 

movimento de análise e transcrição da gravação de áudio dos encontros. Elas dialogam com o 

exposto por Nogueira e Lopes (2018), que afirmam que a integração entre o GeoGebra e o 

Smartphone pode facilitar a compreensão de conteúdos matemáticos e a motivação ao estudo, 

promovendo o raciocínio do aluno e, consequentemente, a sua aprendizagem.  

Como exemplo, o que os alunos A3 e A9 disseram, quando questionados sobre a sua 

opinião com relação às atividades propostas: 

 

A3: Nunca tinha aprendido Matemática usando celular. Achei mais fácil aprender assim. 

A9: É bem mais fácil resolver um exercício com esse aplicativo. Mais rápido que jogar na fórmula. 

(Respostas dadas pelos alunos A3 e A9, 7º encontro, 28 de outubro de 2019) 

 

De acordo com o que foi defendido por Nogueira e Lopes (2018) e com as falas dos 

participantes A3 e A9, pode-se afirmar que a integração do GeoGebra com o smatrphone facilitou 

a aprendizagem das Funções Quadráticas na presente pesquisa, dado que a visualização dos 

elementos do gráfico plotado no GeoGebra se tornou mais clara, e a resolução dos exercícios foi 

feita de maneira mais rápida, possibilitando que os alunos tivessem opções diferentes para 

solucionar os exercícios, evitando que eles ficassem presos somente à utilização de fórmulas 

matemáticas. Além disso, as atividades propostas proporcionaram que os participantes desta 

pesquisa atuassem ativamente na construção de seus conhecimentos acerca dos conteúdos de 

Funções Quadráticas. 
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Também foi possível concluir, de acordo com um diálogo ocorrido entre os alunos no 

ultimo encontro, que os participantes se interessaram mais pelas atividades realizadas com o 

auxílio do Smartphone do que pelas primeiras atividades, que demandavam simplismente o 

registro de informações. 

 

[...]  

A4: Gostei muito das atividades. Achei bem interessante poder usar o celular para resolver [...] 

A7: Foi mais fácil resolver os exercícios pelo celular. E foi bem mais rápido também.  

[...] 

(Diálogo entre os participantes A4 e A7, 7º encontro, 28 de outubro de 2019) 

 

Como pode-se evidenciar nas falas dos alunos, eles destacaram que a utilização do 

Smartphone possibilitou que as atividades propostas fossem realizadas de forma atrativa e 

dinâmica, favorecendo a aprendizagem acerca dos conteúdos relacionados às Funções 

Quadráticas.  

Além disso, é importante destacar um trecho de um diálogo realizado entre os participantes 

A6 e A13: 

 

A6: O gráfico fica certinho no GeoGebra. Isso facilitou na hora de responder as perguntas, porque 

era só clicar no gráfico e ver o que acontecia. 

A13: Alguns exercícios eu resolvi pelo GeoGebra e usando fórmulas, pra ver se ia dar a mesma 

resposta. Com o GeoGebra foi muito mais rápido e melhor para observar o gráfico e chegar no 

resultado. 

(Diálogo entre os participantes A6 e A13, 6º encontro, 23 de outubro de 2019) 

 

 

Diante do exposto até aqui, fica evidente que os dados  convergem para reflexões sobre o 

uso de tecnologias móveis em sala de aula (Smartphone) e sobre a integração do GeoGebra com o 

Smartphone para a aprendizagem de Funções Quadráticas. 

Com relação ao uso de dispositivos móveis (Smartphones), os dados corroboram a defesa 

de Ladeira (2015) e de Cruz (2018), ou seja,  que o Smartphone está cada vez mais presente no 

cotidiano do aluno e, por isso, pode ser usado, de forma produtiva e eficiente, como ferramenta de 

apoio para os processos de ensino e aprendizagem de Funções. 

Cabe destacar que o estudo de Ladeira (2015) focalizou a utilização do Smartphone, dentro 

e fora da sala de aula (nas situações representadas nas Atividades que foram propostas aos 

participantes da sua pesquisa), para o estudo da Função Afim. Na mesma perspectiva, Cruz (2018) 

investigou o estudo da Função Exponencial, e a presente investigação dedicou-se à Função 

Quadrática. 
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Sendo assim, os resultados apresentados até aqui estão em consonância com os 

apresentados por  Ladeira (2015) e Cruz (2018), indicando que a utilização do Smartphone, de 

aplicativos e da perspectiva do Mobile Learning se apresenta como uma estratégia que contribui, 

significativamente, com os os processos de ensino e de aprendizagem de Funções, possibilitando 

um aprendizado para além da mecanização, focalizando a construção de conceitos e o 

desenvolvimento de diferentes competências e habilidades acerca desse conteúdo prescrito para o 

Ensino Médio.  

Nesse direcionamento, Ladeira (2015, p. 223) sinaliza que 

 

a utilização dos dispositivos móveis promoveu uma transformação no 

comportamento dos alunos que adquiriram conhecimentos matemáticos e 

desenvolvem habilidades com esses instrumentos tecnológicos, pois não estavam 

limitados pelo espaço e pelo tempo, possibilitando o desenvovimento da 

aprendizagem móvel.  

 

Assim como evidenciado no estudo de Ladeira (2015), verificou-se, na presente pesquisa, 

que a utilização do Smartphone como ferramenta educativa aproximou o cotidiano do aluno com 

a sala de aula, e contribuiu de forma positiva com os preocessos de ensino e de aprendizagem do 

conceito matemático estudado (Função Quadrática).   

No que diz respeito à integração do Smartphone e do GeoGebra, Cruz (2018) verificou que 

essa forma de ensino propiciou maior proximidade entre professor-pesquisador e os alunos 

participantes. Além disso, essa integração colaborou para a aprendizagem, já que proporcionou 

que os alunos participassem de forma ativa na construção de seu conhecimento matemático. 

No tocante à integração entre o Smartphone, WhatsApp  e GeoGebra, a presente pesquisa 

dialoga com os resultados apontados por Cruz (2018), uma vez que tal integração, também 

favoreceu  uma abordagem conceitual, analítica e contextualizada dos conteúdos relacionados com 

a Função Quadrática. 

 

5.2.2 – Aprendizagem dos alunos 

 

A segunda categoria congrega contribuições que apontam para o processo de aprendizagem 

dos alunos. Essa categoria é composta por três subcategorias, nas quais se buscou agrupar as 

aprendizagens em relação aos dispositivos móveis, ao movimento de aproximação do cotidiano 

deles e do estudo da função quadrática, objeto da presente imvestigação. O Quadro 9 apresenta a 

estruturação da categoria “Aprendizagem dos Alunos”. 
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Quadro 9: Contribuições relacionadas à Aprendizagem dos Alunos 

Categorias Subcategorias Contribuições 
 

A
p

re
n

d
iz

a
g
en

s 
d

o
s 

a
lu

n
o

s 
 

 

 

Aprendizagem  

Móvel 

O aluno foi inserido no universo das tecnologias voltadas 

para a aprendizagem da Matemática; 

 

O aluno pôde ter acesso ao material de estudo a qualquer hora 

do dia, independentemente de onde ele se encontrava (em 

casa, no trabalho, na rua...). 

 

 

Aproximação 

do cotidiano 

dos alunos 

As atividades propostas tratavam de situações ligadas 

ao cotidiano dos participantes, para que eles se 

familiarizassem com o que estava sendo abordado e 

tivessem mais facilidade na resolução dos exercícios; 
 

As atividades propostas tinham situações ligadas ao 

cotidiano dos participantes, para que houvesse uma 

familiarização com o que estava sendo abordado e poder 

facilitar a resolução das mesmas 

 

Os participantes da pesquisa, ao se depararem com a 

situações abordadas nas atividades, tiveram a oportunidade 

de participar, de forma ativa, na construção do seu 

aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

Estudo de 

Funções 

Quadráticas 

Com o auxílio do GeoGebra, os alunos conseguiram 

visualizar de uma forma mais clara e interpretar o gráfico da 

função quadrática;  

 

Os alunos aprenderam diferentes formas de resolução de uma 

mesmo exercício (utilizando o GeoGebra e a síntese de 

fórmulas), podendo optar pela mais adequada a cada 

situação; 

 

Os participantes aprenderam a utilizar o GeoGebra como 

método auxiliar na aprendizagem das Funções Quadráticas; 

 

Com o auxílio do GeoGebra, os alunos conseguiram 

visualizar de uma forma mais clara e interpretar o gráfico da 

Função Quadrática.  
Fonte: Produzido pela pesquisadora (2020) 

 

Com relação à inserção do aluno no universo das tecnologias voltadas para a aprendizagem 

da Matemática, a BNCC (2018) propõe que  

 
Os estudantes utilizem tecnologias, como calculadoras e planilhas eletrônicas, 

desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Tal valorização possibilita que, ao 

chegarem aos anos finais, eles possam ser estimulados a desenvolver o 

pensamento computacional, por meio da interpretação e da elaboração de 

algoritmos, incluindo aqueles que podem ser representados por fluxogramas 

(BNCC, 2018 , p. 528). 

 

De acordo com a UNESCO (2013), a Aprendizagem Móvel possibilita que o indivíduo 

tenha acesso à aprendizagem em qualquer hora ou lugar. Nesse sentido, Rosa e Azenha (2015) 
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defendem que as tecnologias móveis podem ser consideradas uma opção para um novo processo 

de ensino e aprendizagem, não se limitando a ser um suporte para esse método educativo, sem 

diminuir a importância da utilização de outras práticas pedagógicas. 

O celular, atualmente, é considerado uma ferramenta indispensável para a realização das 

atividades cotidianas, já que ele deixou de ser utilizado apenas para realizar e receber chamadas. 

Desse modo, para atender as necessidades da humanidade, suas funções foram ampliadas, dando 

origem ao Smartphone e, desde então, o seu consumo consumo para uso pessoal cresceu 

consideravelmente (SOUSA; SANTOS, 2017). 

Dias, Ireland e Deus (2013, p. 282) defendem que, “pelo caráter pessoal e portátil, os 

dispositivos móveis foram rapidamente adotados pelo ser humano, numa diversidade de 

utilizações que ultrapassam a sua função principal enquanto meio de comunicação.”  

Segundo os estudos de Sousa e Santos (2017, p. 43),  

 
O modo da sociedade produzir e consumir informações mudou a tal ponto que se 

faz necessária a inclusão digital, do contrário, esses que estão fora dessa 

modernização acabam tornando-se indivíduos impossibilitados de compreender 

e/ou inserir-se nesse meio virtual. É inegável a proliferação desses dispositivos 

móveis na sociedade, independentemente da faixa etária. 

 

Sendo assim, Sousa e Santos (2017) afirmaram que o uso do Smartphone atendem ao 

público de pessoas que têm entre 10 a mais de 60 anos de idade, ou seja, contemplam, também, os 

alunos da EJA. 

Desse modo, nesta pesquisa, a proposta foi utilizar o Smartphone, integrado com o 

GeoGebra e WhatsApp, como ferramentas propulsoras no processo de ensino e aprendizagem de 

Funções Quadráticas.  

Sousa e Santos (2017) afirmam que o uso do Smartphone na EJA pode favorecer uma 

metodologia atrativa, interativa, dinâmica e diferenciada, desde que o uso desse dispositivo não 

ocorra apenas na escola, mas também nos espaços extraescolares. 

 
O uso do dispositivo móvel na EJA deve estar focado no aprendizado 

personalizado e interdisciplinar. Garantindo, assim, a formação da opinião crítica 

do aluno e o considerando como principal interagente do processo de ensino e 

aprendizagem, pois a educação de jovens e adultos apresenta características 

peculiares (BARRETO; NETO, 2015, p. 2). 
 

Levando em consideração o exposto no capítulo anterior, foi possível observar que os 

participantes desta pesquisa nunca haviam utilizado o Smartphone da maneira proposta, ou seja, 

para realizar atividades voltadas ao estudo da Função Quadrática.  
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Desse modo, compreende-se que esse tipo de trabalho proporcionou, aos alunos da EJA, 

uma aproximação e, em alguns casos, a inserção no mundo tecnológico, de maneira que eles 

puderam construir conceitos de forma diferenciada e atual, apesar das dificuldades iniciais 

enfrentadas, ao manipularem o GeoGebra. 

Além de identificar as contribuições que se voltam para a Aprendizagem Móvel, observou- 

se que outras relacionam-se com as aprendizagens que emergem de atividades que buscam 

aproximar os conceitos matemáticos do cotidiano dos alunos. Nesse contexto, Ogliari (2008) 

sinaliza que, embora a maioria das pessoas saiba que a Matemática está presente em sua vida, 

muitas delas não conseguem perceber ou compreender a importância dessa presença, podendo 

ocasionar uma aprendizagem deficitária da Matemática na vida escolar.  

Isso acontece, ainda de acordo com Ogliari (2008), pelo  fato de alguns professores não 

mostrarem aos alunos as aplicabilidades da Matemática no cotidiano. Seguindo essa perspectiva, 

Rodrigues (2005, p. 5) defende que 

 

É importante que a presença do conhecimento matemático seja percebida, e claro, 

analisada e aplicada às inúmeras situações que circundam o mundo, visto que a 

matemática desenvolve o raciocínio, garante uma forma de pensamento, 

possibilita a criação e amadurecimento de ideias, o que traduz uma liberdade, 

fatores estes que estão intimamente ligados à sociedade. Por isso, ela favorece e 

facilita a interdisciplinaridade, bem como a sua relação com outras áreas do 

conhecimento (filosofia, sociologia, literatura, música, arte, política, etc). 

 

Nesta pesquisa, algumas das atividades propostas abordavam situações ligadas ao cotidiano 

dos alunos, como, por exemplo, a Atividade 3, que abordava, brevemente, a Igrejinha da Pampulha 

e relacionava sua arquitetura com os conceitos ligados às Funções Quadráticas. Como se tratava 

de uma construção conhecida12, os alunos mostraram um interesse maior, durante a realização 

dessa Atividade. Como mostram os relatos feitos por alguns participantes da pesquisa, de acordo 

com a gravação de áudio: 

 
A10: Já fui nessa igreja, mas nunca havia percebido nada da Matemática nela. 

A7: Legal ver a parábola em lugares conhecidos. 

A12: Mas a gente viu aqui na cidade algumas coisas que formam uma parábola. Até mandamos 

no grupo. Foi o primeiro exercício que fizemos em casa. 

(Diálogo entre os participantes A7, A10 e A12, 6º encontro, 23 de outubro de 2019) 

 

Além da Aprendizagem Móvel e da Aproximação do Cotidiano dos Alunos, as 

contribuições conexas à segunda categoria (Aprendizagens) também se relacionavam com uma 

terceira subcategoria, denominada “Estudo de Funções Quadráticas”.  

                                                           
12 Durante a atividade, a pesquisadora observou que todos os participantes conheciam a Capela de São Francisco de 

Assis, ou seja, a Igrejinha da Pampulha, ainda que pela televisão ou internet. 
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Com relação à utilização do GeoGebra e à aprendizagem de Funções, no estudo de Cruz 

(2018), foi destacado que uma das potencialidades do GeoGebra foi facilitar a visualização da 

resolução das situações-problema, relacionadas ao ensino de Funções Exponenciais, propostas em 

sala de aula. 

Corroborando o resultado destacado por Cruz (2018), nesta pesquisa, de acordo com as 

falas dos alunos, evidenciou-se que o GeoGebra contribuiu, de forma significativa, para a 

aprendizagem dos conteúdos abordados, no que se refere ao estudo das Funções Quadráticas. 

 

 
A10: No GeoGebra a parábola fica perfeita, e fica mais fácil pra gente ver o que está acontecendo.  

A3: Além disso, na Atividade 1, ficou muito mais fácil ver o que acontece com o gráfico quando 

mudamos os valores de a, b e c na função. Se não fosse feito no GeoGebra, ia demorar muito pra 

gente ter essa noção.  

A12: Talvez se fizesse no papel muita gente nem ia perceber o que acontece com a parábola, porque 

ia demorar tanto pra resolver que ia desanimar de fazer.  

(Diálogo entre os alunos A3, A10 e A12, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

Essa afirmativa condiz com o fato de que os participantes conseguiram resolver, 

corretamente, a maior parte das atividades propostas (utilizando o Smartphone integrado com o 

GeoGebra), bem como algumas falas destacadas na gravação de áudio, a seguir: 

 
A6: Foi bem mais fácil resolver os exercícios com o GeoGebra 

A4: O bom de usar o telefone é que a gente nem precisou sair da sala e ir pro laboratório de 

informática 

A1: Olhando o gráfico no telefone a gente consegue ver melhor como é o desenho. Quando a gente 

faz no caderno não fica certinho assim. 

(Falas dos alunos A1, A4 e A6, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 
 

Com relação ao tópico que diz que os alunos aprenderam diferentes formas de resolução 

de uma mesmo exercício (utilizando o GeoGebra e a síntese de fórmulas), podendo optar pela mais 

adequada a cada situação, a BNCC (BRASIL, 2018, p. 529) aborda da seguinte maneira: 

 
espera-se que os estudantes conheçam diversos registros de representação e 

possam mobilizá-los para modelar situações diversas por meio da linguagem 

específica da matemática – verificando que os recursos dessa linguagem são mais 

apropriados e seguros na busca de soluções e respostas – e, ao mesmo tempo, 

promover o desenvolvimento de seu próprio raciocínio. 

 

Contudo, compreendemos que o uso do GeoGebra, no Smartphone, se apresentou para os 

alunos como uma outra estratégia de resolução das Atividades, diferente da utilização de fórmulas 

matemáticas. Haja vista que os participantes poderiam resolvê-las a partir das observações dos 

gráficos plotados no GeoGebra, ou utilizar lápis e papel. Porém, eles perceberam que, ao utilizarem 

o GeoGebra, as Atividades poderiam ser resolvidas de forma mais rápida. Além do fato de que a 
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visualização do gráfico, no aplicativo, era mais precisa e facilitava a interpretação do que estava 

sendo abordado. 

 

5.2.3 – Contexto escolar 

 

A terceira categoria reúne as contribuições referentes ao Contexto Escolar. Essa categoria 

foi dividida em duas subcategorias, nas quais foram agrupadas as contribuições relacionadas com 

a inclusão de um aluno com baixa visão e o dinamismo da aula. O Quadro 10 apresenta a 

estruturação da categoria “Contexto Escolar”. 

 

Quadro 10: Contribuições relacionadas ao Contexto Escolar 

Categorias Subcategorias Contribuições 

 

C
o
n

te
x
to

 E
sc

o
la

r 

Inclusão Inclusão de um aluno com baixa visão. 

 

 

 

 

 

Dinamismo da aula 

Formação de grupos para a resolução das 

Atividades propostas, promovendo a interação 

e a troca de ideias entre os participantes, 

facilitando a compreensão do que estava sendo 

estudado; 

 

Aprendizagem de Funções a partir de recursos 

alternativos (GeoGebra e Smartphone). 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora (2020) 

 

É importante dizer que o ingresso de pessoas com deficiência no sistema educacional 

começou a ocorrer nas escolas do Brasil a partir da década de 1960, por um movimento 

educacional conhecido como modelo de integração escolar (VIANA; MANRIQUE, 2018).  

Atualmente, de acordo com Vasconcelos e Manrique (2014), a inserção de alunos com 

alguma deficiência é comum na sociedade. No entanto, no contexto escolar, a educação especial 

ainda enfrenta grandes dificuldades, por diferentes motivos, como a falta de materiais pedagógicos 

apropriados e a falta de preparo dos professores para trabalhar com os alunos que se encaixam na 

inclusão.  

Devido a esses motivos, esse aluno se torna excluído na escola, já que não é oferecida a ele 

a mesma oportunidade de aprendizagem oferecida aos demais alunos. Vasconcelos e Manrique 

(2014, p. 147) ainda ressaltam que 

 

A educação inclusiva se torna inatingível sem a formação adequada dos 

professores, adequações em infraestrutura e disponibilização de tecnologia 
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assistiva e materiais pedagógicos, pois tal educação deve-se dar sem a distinção 

ou exclusão de alunos, sejam eles com deficiência ou não. 

 

Nesse sentido, na presente pesquisa, a pesquisadora e a professora da turma não tinham 

formação e conhecimento para dar subsídio ao aluno que possui baixa visão, já que nenhuma delas 

estudou ou fez algum curso que as capacitasse para trabalhar com alunos de inclusão. 

 Porém, como o participante da pesquisa foi perdendo a visão ao longo dos anos, verificou-

se que ele possuía um considerável conhecimento matemático, tornando-o mais independente com 

relação ao suporte educacional oferecido pela comunidade escolar.  

A partir da interação entre o aluno com baixa visão13 e a pesquisadora, foi possível 

perceber, de acordo com sua participação noos encontros e as respostas dadas durante a correção 

das Atividades, que ele não apresentava dificuldades com relação aos conteúdos estudados na 

Função Quadrática.  

Durante a realização das atividades, em sala de aula, o participante A12 ajudava muito os 

integrantes do seu grupo, dando-lhes dicas de resolução dos exercícios. Destacou-se, nas gravações 

de áudio de um dos encontros, o seguinte diálogo entre o aluno A12 e a pesquisadora: 

 
Pesquisadora: Você já havia estudado sobre Funções Quadráticas? Notei que respondeu todas as 

perguntas que fiz. 

A12: Eu já tinha estudado na primeira vez que fiz o 1º ano. Já tem um tempo. Mas estou sempr e 

fazendo alguma coisa de Matemática. Gosto muito dessa matéria. 

Pesquisadora: Mas como faz pra estudar? É usando livros didáticos mesmo? 

A12: Não. Meu computador é adaptado para o meu problema de visão. Então tudo que aprendo 

na escola, chego em casa e pesquiso sobre o assunto no google. Tenho tempo, porque não trabalho. 

Faço isso quase todo dia. Volto pra escola com uma noção do que o professor está ensinando. 

Pesquisadora: Continue assim. Esta conduta vai contribuir muito para o seu aprendizado. Você é 

um excelente aluno! 

A12: Obrigado. Vou continuar, porque quero fazer um curso superior. Pretendo estudar muito 

ainda. 

 (Diálogo entre a pesquisadora e o aluno A12, 4º encontro, 07 de outubro de 2019) 

 

De acordo com o diálogo acima, fica evidente a vontade do participante A12 de continuar 

os estudos e se formar em um curso superior. Durante a pesquisa, foi possível observar que é um 

aluno esforçado, que tem facilidade para aprender Matemática e tem um grande potencial com 

relação aos estudos. 

Nesse sentido, é importante destacar o que apontam Poker, Valentim e Garla (2018), de 

que está havendo um aumento do número de alunos com deficiências que fazem parte da educação 

especial nos cursos de graduação, 

 

                                                           
13 Nesta pesquisa, denominado de A12. 
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(...) devido à implementação de programas governamentais de educação inclusiva 

voltados especificamente ao ensino superior. Entre eles, podem ser citados o 

Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, o 

Programa Universidade para Todos – PROUNI e especificamente o Programa de 

Inclusão no Ensino Superior – INCLUIR, que tem por finalidade assegurar o 

direito da pessoa com deficiência à educação superior, fomentando a criação e a 

consolidação de núcleos de acessibilidade nos Institutos Federais de Ensino 

Superior (POKER; VALENTIM; GARLA, 2018, p. 128). 

 

Com relação à outra subcategoria, em que as contribuições estão relacionadas com o 

“Dinamismo da Aula”, é importante relembrar que, como aponta Reis (2013), a maior parte dos 

alunos da EJA tem como característica a dificuldade de aprendizagem.  

Desse modo, o ensino da Matemática, deve ser feito de forma dinâmica, valorizando a 

resolução de problemas, raciocínio matemático, adequação da Matemática com a realidade do 

aluno e a comunicação (REIS, 2013).  

A Matemática, segundo Reis (2013) está presente em todas as atividades ligadas ao 

cotidiano de um idivíduo. 

Ainda de acordo com Reis (2013, p. 2), 

 
Considerando-se a matemática como uma forma de comunicação, uma 

linguagem, é essencial que a aula de matemática proporcione um espaço no qual 

o aluno possa comunicar as suas ideias. Neste sentido, as atividades em grupo são 

extremamente importantes, uma vez que permitem ao aluno aprender a trabalhar 

com os colegas e, logicamente, a comunicar. 

 

Nesse sentido, as atividades que contemplam os Blocos de Atividades estimularam a 

formação dos grupos para a resolução das tarefas propostas. Embora pareça uma ação simples, ela 

modificou a organização e o dinamismo das aulas. Em outros momentos, nas aulas de Matemática, 

a disposição das carteiras em sala seguia o modelo de enfileiramento, que favorece o trabalho 

individualizado dos alunos.  

Ao desenvolverem as atividades em grupo, modificando inclusive a disposição das 

carteiras da sala, os alunos puderam se ajudar, debater e socializar ideias sobre qual seria a melhor 

forma de resolver cada atividade, argumentando, expondo seus diferentes postos de vista com 

relação a cada exercício realizado. Desse modo, evidencia-se que essa prática contribuiu com a 

interpretação/resolução das atividades e, consequentemente, proporcionou maior entendimento do 

conteúdo de Funções Quadráticas abordado.  

Além da formação de grupos, a inserção do smarphone e do GeoGebra, com o propósito 

de favorecer a aprendizagem, possibilitou um novo modelo de aulas, visto que os participantes 

estavam acostumados com aulas expositivas (que também é um modelo válido de ensino). Assim, 

os tipos de atividades propostas favoreceram que os alunos pudessem agir ativamente para 
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solucioná-las, desenvolvendo técnicas e trocando ideias sobre a melhor forma de resolução. Desse 

modo, os participantes se interessaram mais pelo conteúdo estudado e foram os principais 

responsáveis pela construção de seus conhecimentos, acerca das Funções Quadráticas. 

 

5.3 – Categorização dos desafios 

 

Neste tópico, são apresentados os desafios que emergiram da análise descritiva do processo 

de produção dos dados (Capítulo 4), no qual as atividades propostas buscavam integrar o 

Smartphone, GeoGebra e WhatsApp para o estudo das Funções Quadráticas. Tais desafios estão 

representadas no Quadro 11, a seguir: 

 

Quadro 11: Desafios da integração do Smartphone, GeoGebra e WhatsApp para o estudo das Funções 

Quadráticas 

 Insegurança apresentada pelos alunos ao responderem o Questionário Inicial; 

 Dificuldade apresentada pelos alunos acerca dos conteúdos matemáticos 

abordados na pesquisa (por exemplo, eles não sabiam resolver uma equação do 

2º grau nem reconheciam uma parábola); 

 Dificuldades iniciais dos alunos ao manusearem o GeoGebra; 

 Nenhum aluno resolveu a Atividade Mobile 1 no tempo combinado;  

 Pouco tempo disponível (as aulas de Matemática ocorriam nos dois últimos 

horários, e os alunos precisavam sair mais cedo para que pudessem pegar o 

transporte que os levaria para casa); 

 Falta de interação da maior parte dos alunos no grupo de WatsApp; 

 Falta de tempo (alegada pelos alunos) para realizarem a Mobile 1, devido aos 

horários de trabalho e demais compromissos que tinham durante a semana; 

 Desinteresse de grande parte da turma (notou-se que alguns alunos 

fizeram/copiaram as atividades interessados somente na pontuação dada pela 

professora de Matemática da turma e, não, na aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos abordados na pesquisa); 

 O participante que possuía baixa visão não conseguia ter acesso ao GeoGebra 

pelo Smartphone. O único momento em que ele acessava o GeoGebra era em 

casa, no seu computador adaptado. 

 Ausência dos alunos que trabalham de turno em alguns encontros; 
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 Falta de atenção e participação de alguns alunos durante os encontros; 

 Falta de conhecimento dos alunos com relação a conceitos básicos da 

Matemática como, por exemplo, resolver as operações de multiplicação e 

divisão sem o auxílio de uma calculadora; 

 Dificuldade enfrentada pelos alunos na resolução de algumas atividades 

propostas. 

Fonte: Produzido pela pesquisadora (2020) 

 

Assim como as contribuições, observou-se que os desafios evidenciados na pesquisa 

também se relacionaram diretamente com as três categorias elegidas: Tecnologias nas aulas de 

Matemática, Aprendizagem dos alunos e Contexto escolar.  

Tais categorias também foram estruturadas em subcategorias, com o mesmo propósito de 

possibilitar uma melhor compreensão dos desafios evidenciados. 

No Quadro 12, estão segmentadas as categorias e subcategorias elegidas.  

 

Quadro 12: Categorias e subcategorias 

Categorias Subcategorias 

 

Tecnologias nas aulas de Matemática 

O uso do Smartphone como ferramenta 

educacional 

Integração entre o GeoGebra, WhatsApp e 

Smartphone 

 

Aprendizagens dos alunos 

Aprendizagem Móvel 

Aproximação do cotidiano dos alunos 

Estudo de Funções 

 

Contexto escolar 

Inclusão 

Dinamismo da aula 
Fonte: Produzido pela pesquisadora (2020) 

 

Nos tópicos a seguir, são destacados os desafios referentes a cada subcategoria. 

 

5.3.1 – Tecnologias nas aulas de Matemática 

 

Nesse tópico, são abordados os desafios enfrentados durante a pesquisa, com relação ao 

uso de Tecnologias nas aulas de Matemática, que foi a primeira categoria elegida.  

Sendo assim, foram estruturadas duas subcategorias, visando à compreensão dos desafios 

encontrados nesta pesquisa, relacionados ao uso do Smartphone e à integração de diferentes 

recursos tecnológicos.  Tais desafios estão representados no Quadro 13, a seguir: 
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Quadro 13: Desafios relacionados ao uso de Tecnologias nas aulas de Matemática 

Categorias Subcategorias Desafios 
 

T
ec

n
o

lo
g

ia
s 

n
a

s 
a

u
la

s 
d

e 

M
a

te
m

á
ti

ca
 O uso do Smartphone como 

ferramenta educacional 

Dificuldades iniciais dos alunos ao manusearem 

o GeoGebra; 

 

Integração entre o 

GeoGebra, WhatsApp e 

Smartphone 

Falta de interação da maior parte dos alunos no 

grupo de WhatsApp. 

Fonte: Produzido pela pesquisadora (2020) 

 

Com relação à subcategoria “O uso do Smartphone como ferramenta educacional”, os 

participantes desta pesquisa tiveram que enfrentar a dificuldade de utilizar o GeoGebra no 

Smartphone, quando esse aplicativo lhes foi apresentado, no segundo encontro com a turma. Nesse 

dia, foi proposta uma atividade de ambientação com o GeoGebra no Smartphone, com a finalidade 

de fazer os alunos se familiarizarem com o aplicativo. 

Observou-se que os participantes apresentaram dificuldades ao manusearem o GeoGebra14, 

já que não tinham o hábito de utilizá-lo. É importante sinalizar que essa dificuldade se estendeu 

até a Atividade 1, quando muitos participantes alegaram que não estavam sabendo manipular o 

aplicativo. 

 
A13: Professora, é muito difícil mexer nisso. A tela do meu telefone é muito pequena! 

A1: Eu não estou conseguindo também, porque esqueço onde é pra clicar e acabo apentando o 

lugar errado. 

A8: Nunca usei esse aplicativo. Nem tenho ideia do que fazer com ele. 

(Diálogo entre os alunos A1, A8 e A13, 2º encontro, 26 de junho de 2019) 

 

Levando em consideração a fala dos alunos, no diálogo acima, um dos desafios enfrentados 

com relação ao uso do smarphone foi o tamanho da tela do celular. De acordo com o que foi 

observado durante os encontros, alguns Smartphones tinham a tela menor que a de outros. Isso 

dificultou a visualização dos gráficos plotados e dos elementos da parábola, de acordo com o que 

era pedido em cada Atividade. Desse modo, alguns alunos precisaram olhar o Smartphone dos 

seus colegas de grupo, que, geralmente, tinham a tela maior, possibilitando solucionar as 

Atividades.  

Diante dessa situação, foi possível concluir que o tamanho da tela do Smartphone pode 

influenciar a visualização e o reconhecimento das curvas, visto que os aparelhos que possuem uma 

tela pequena podem dificultar a visualização do gráfico e impossibilitar que os alunos cheguem à 

solução de um exercício proposto. 

                                                           
14 Deste ponto em diante, sempre que for mencionado o GeoGebra, não se pode perder de vista que seu uso se deu por 

meio do Smartphone. 
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No decorrer dos encontros, como o uso do GeoGebra se tornou mais recorrente, os 

participantes aprenderam a utilizá-lo corretamente e as dúvidas com relação ao seu uso foram 

diminuindo, até não relatarem mais problemas com seu manuseio. 

Na subcategoria Integração entre o GeoGebra, WhatsApp e Smartphone, o desafio 

destacado nesta pesquisa foi a falta de interação da maior parte dos participantes no grupo do 

WhatsApp. Pelo fato de ser algo que está presente no dia a dia dos alunos, a hipótese era de que a 

criação do grupo contribuiria nesse processo de integração do Smartphone com o GeoGebra nas 

aulas de Matemática. 

Desse modo, foi proposto aos alunos, no terceiro encontro, a formação de um grupo no 

WhatsApp com os participantes da pesquisa e a pesquisadora, com a intenção de sanar as dúvidas 

relacionadas com as atividades propostas. 

Todos os participantes concordaram com essa ideia, porém, não houve interação dos alunos 

nesse grupo, mesmo com a pesquisadora tentando promover, diariamente, discussões acerca das 

Atividades propostas.  

A única vez que os participantes interagiram no grupo foi para responder ao primeiro 

exercício da Atividade Mobile 1, em que foi proposto que os alunos enviassem fotos de elementos 

(construções feitas pela humanidade ou pela natureza) encontrados na sua cidade que lembrassem 

a representação de uma parábola. 

Diante do exposto, a hipótese inicial foi refutada para esse grupo de alunos da EJA. 

Refletindo sobre o isso, a dificuldade inicial em utilizar o GeoGebra e a resistência em interagir 

no grupo do WhatsApp podem estar relacionadas com o fato de que os participantes não tinham o 

hábito de usar nenhuma dessas ferramentas como apoio na vida escolar.  

A esse respeito, Ribeiro e Paz (2012) alertam que a Educação Matemática precisa oferecer 

uma aprendizagem baseada na tecnologia, formando seres preparados para viver nesse mundo, 

onde as coisas estão em constante evolução. 

 
É preciso que as inovações tecnológicas seja encaradas de forma a contribuir no 

espaço escolar. Não podem ser vistas com olhos de reprovação ou desdém. 

Mudanças devem ser vistas com otimismo e principalmente aceitas e introduzidas 

no âmbito escolar, a fim de promover a verdadeira educação a serviço do bem 

comum na busca de construir um futuro melhor, uma sociedade mais humana e 

igualitária (RIBEIRO; PAZ, 2012, p. 18). 

 

Então, diante dessa situação, chegou-se à conclusão de que, nesta pesquisa e com estes 

participantes, a utilização do WhatsApp beneficiou, apenas, no desenvolvimento do primeiro 

exercício da Mobile 1, presente no primeiro Bloco de Atividades proposto. 
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5.3.2 – Aprendizagem dos alunos 

 

Neste tópico, são apresentados os desafios enfrentados na pesquisa, com relação à 

aprendizagem dos alunos. Tais desafios estão organizados no Quadro 14. 

 

Quadro 14: Desafios relacionados à Aprendizagem dos Alunos 

Categorias Subcategorias Desafios 

 

A
p

re
n

d
iz

a
g

en
s 

d
o

s 
a
lu

n
o

s 

 

Aprendizagem  

Móvel 

Nenhum aluno resolveu a Atividade Mobile 1 no tempo 

combinado;  

 

Dificuldade enfrentada pelos alunos na resolução de algumas 

atividades propostas. 

 

Aproximação do 

cotidiano dos 

alunos 

Desinteresse de parte da turma (notou-se que dois alunos 

fizeram/copiaram as atividades interessados somente na pontuação 

dada pela professora de Matemática da turma, e não na 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos abordados na pesquisa). 

 

Estudo de 

Funções 

Dificuldade apresentada pelos alunos acerca dos conteúdos 

matemáticos abordados na pesquisa (por exemplo, eles não sabiam 

resolver uma equação do 2º grau nem reconheciam uma parábola); 

 

Falta de conhecimento dos alunos com relação a conceitos básicos 

da Matemática, como, por exemplo, resolver as operações de 

multiplicação e divisão sem o auxílio de uma calculadora; 
Fonte: Produzido pela pesquisadora (2020) 

 

Com relação à Aprendizagem Móvel, é importante sinalizar que, incialmente, notou-se que 

os participantes desta pesquisa ficaram resistentes em realizar a segunda Atividade, denominada 

“Mobile 1”, no tempo combinado.  

Considerando o exposto até aqui e as percepções da pesquisadora, registradas em seu diário 

de campo, compreendeu-se que tal resistência se deu pelo fato de que os alunos não estavam 

seguros em utilizar o GeoGebra, além de não estarem acostumados com o tipo de atividade 

proposta, ou seja, atividades contextualizadas, estruturadas por meio de sequência didática. O 

diálogo entre os alunos, apresentado a seguir, auxiliou nessa compreensão. 

 
A5: Professora, eu não resolvi a atividade toda, porque não sabia como acabar de fazer. 

A1: Na verdade, eu esqueci que tinha atividade para casa. Por isso não fiz. 

A10: Eu queria usar o GeoGebra para resolver as atividades, mas não consegui. Pensei que podia 

fazer só pelo aplicativo. 

(Diálogo entre os participantes A1, A5 e A10, 4º encontro, 07 de outubro de 2019) 

 

Outro desafio destacado nesta pesquisa foi com relação ao subtópico “Aproximação do 

cotidiano dos alunos”, em que alguns alunos demonstraram desinteresse na realização das 

Atividades. Na Mobile 1, foi problematizada uma situação sobre o preço do quilo da comida de 
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um restaurante. Essa Atividade foi pensada considerando o dia a dia do aluno, já que os dados 

contemplados estavam de acordo com o valor médio do quilo da comida dos restaurantes populares 

(e mais frequentados pela população da cidade) de Ouro Preto. 

 Por se tratar da primeira Atividade a ser resolvida em casa, sem a ajuda da professora e da 

pesquisadora, os alunos tiveram dificuldades de resolvê-la e, diante dessa situação, seu prazo de 

entrega foi adiado e os alunos começaram a resolvê-la em sala de aula, com a explicação da 

pesquisadora sobre o propósito de cada exercício que compunha a Atividade. 

Dessa forma, ao entregarem a Mobile 1 no dia marcado, notou-se a falta de interesse de 

dois alunos que não fizeram a Atividade. Esses participantes apenas copiavam as resoluções das 

Atividades de algum dos colegas e as entregavam para a pesquisadora, pensando, apenas, na 

pontuação que iriam receber da professora da turma. Ao perceber a situação, a pesquisadora 

questionou os participantes sobre o motivo pelo qual não estavam fazendo as atividades, e houve 

o seguinte diálogo: 

 
A1: Não prestei atenção na aula, por isso não sei resolver. 

A9: Estou fazendo sim. Copiei do meu colega. 

Pesquisadora: Vocês querem que eu explique novamente para que vocês façam? 

A1: Não precisa. Só estou aqui porque preciso do diploma. Não é culpa sua. O problema é comigo 

mesmo.  

Pesquisadora: Estou aqui pra ajudar. Se precisarem, pode falar que vou fazer o possível para que 

vocês aprendam. 

A9: Não precisa, professora. Tá tranquilo. Obrigada! 

(Diálogo entre os participantes A1, A9 e a pesquisadora, 5º encontro, 21 de outubro de 2019) 

 

Tal episódio faz um alerta para o que sinaliza Delmonico (2017), é preciso que, na EJA, os 

professores estejam cientes de que devem levar em consideração, durante os processos de ensino 

e aprendizagem, a realidade do aluno, bem como suas características e condições de vida e de 

trabalho, contribuindo, assim, para a redução da evasão escolar desse aluno.  

Além disso, Delmonico (2017, p. 7) salienta que  

 
vale questionar as atuações dos docentes e até mesmo o posicionamento das 

instituições que atuam com este segmento de educação, pois raramente se vê a 

aplicabilidade de tais condições mensuradas, pelo contrário, vê-se a realização de 

aulas tradicionais sem levar em consideração as situações previstas na legislação, 

proporcionando um ensino para alunos homogêneos, o que difere plenamente da 

realidade onde são heterogêneos, bem como na inflexibilidade dos horários das 

aulas frente aos jovens e adultos que necessitam trabalhar para manter o seu 

próprio sustento ou até mesmo o sustento da sua família. 
 

 

No que se refere à realidade da Educação, Moretto (2011) afirma que atualmente a escola 

está despertando para uma nova realidade, em que o foco está voltado para a construção do 
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conhecimento, por meio do desenvolvimento de habilidades, aprimoramento das linguagens 

contextualizadas e análise dos valores culturais da sociedade em que o aluno está inserido. 

Ainda no tocante à aprendizagem dos alunos, os participantes desta pesquisa apresentaram 

dificuldades com relação aos conteúdos de Função Quadrática abordados nas Atividades. Por 

exemplo, alguns participantes confundiam a relação entre os coeficientes a, b e c e o gráfico da 

função y = ax² + bx + c; alguns demonstraram dificuldades, também, na substituição desses 

coeficientes nas fórmulas aprendidas, relacionadas com o estudo de Função Quadrática, e na 

resolução das operações fundamentais que se encontravam nessas fórmulas.  

Porém, ao longo dos encontros, as dúvidas apresentadas foram esclarecidas e os 

participantes, de acordo com os relatos dados por eles mesmos, alcançaram o conhecimento 

esperado no estudo das Funções Quadráticas. Como disseram os seguintes alunos: 

 
A3: Não lembrava nada sobre Funções. Mas agora consegui, pelo menos, ter uma noção do 

assunto. 

A13: Eu até lembrava de ter estudado, mas não sabia mais nada. 

A5: Eu tenho muita dificuldade em Matemática, professora. Aprendi alguma coisa, mas tenho que 

estudar.  
(Diálogo entre os participantes A3, A5 e A13, 7º encontro, 28 de outubro de 2019) 

 

De acordo com as respostas destacadas acima e com as observações feitas durante os 

encontros, foi possível notar que, desde a resolução da Atividade 1, embora apresentassem 

dificuldades nos primeiros encontros, os alunos apresentaram uma evolução com relação ao estudo 

de Funções Quadráticas, já que apresentaram maior domínio do assunto durante a correção das 

Atividades ao longo dos encontros. Sendo assim,  

 
para que o educador de Jovens e Adultos possa contribuir com uma aprendizagem 

mais significativa, deve estar preparado para atender esses alunos em todas as 

suas especificidades e, portanto, deve conhecer seus alunos e suas necessidades 

(FERREIRA, 2008, p. 12). 

 

 

 Os alunos da EJA, de acordo com Ferreira (2008), precisam de um incentivo para a 

melhoria de suas vidas. Cabe ao professor buscar formas para essa transformação da realidade do 

aluno, por meio de constantes diálogos com o educando, para que possa conhecer seu aluno, 

compreendendo-o, valorizando seu saber, sua cultura e seus sonhos, proporcionando-lhe uma 

aprendizagem integradora, não fragmentada. 
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5.3.3 – Contexto escolar  

 

Com relação ao contexto escolar, neste tópico são aborados os desafios enfrentados na 

pesquisa, acerca desta categoria. Tais desafios estão representados no Quadro 15, a seguir: 

 

Quadro 15: Desafios relacionados ao Contexto escolar 

Categorias Subcategorias Desafios 

 

C
o
n

te
x
to

 e
sc

o
la

r 

 

Inclusão 

O participante que possuía baixa visão não conseguia ter acesso ao 

GeoGebra pelo Smartphone. O único momento em que ele acessava 

o GeoGebra era em casa, no seu computador adaptado. 

 

 

 

 

 

 

Dinamismo da 

aula 

Insegurança apresentada pelos alunos ao responderem o 

Questionário Inicial; 

 

Pouco tempo disponível para as aulas (as aulas de Matemática 

ocorriam nos dois últimos horários, e os alunos precisavam sair 

mais cedo para que pudessem pegar o transporte que os levaria para 

casa); 

 

Falta de tempo (alegada pelos alunos) para realizarem a Mobile 1, 

devido aos horários de trabalho e aos demais compromissos que 

tinham durante a semana;  

 

Ausência dos alunos que trabalham de turno em alguns encontros; 

 

Falta de atenção e participação de alguns alunos durante os 

encontros. 
Fonte: Produzido pela pesquisadora, 2019 

 

Segundo Vasconcelos e Manrique (2014), um dos problemas enfrentados pelo aluno de 

inclusão é a falta de materiais pedagógicos nas escolas que possam favorecer sua aprendizagem. 

Tal afirmação foi confirmada na presenta pesquisa, haja vista que o aluno em questão (participante 

A12) não conseguia acessar o GeoGebra pelo seu Smartphone, devido ao tamanho da tela do 

aparelho móvel, que era pequena. 

O aluno A12 chegava em casa e acessava o GeoGebra pelo seu computador, que era 

adaptado. Na sala de aula, participou de todos os encontros, explicando como resolveu as 

Atividades e apresentou diferentes soluções para resolvê-las.  

Ainda de acordo com o tópico “Contexto Escolar”, foram destacados outros desafios, que 

se encaixavam no subtópico “Dinamismo da Aula”.  O primeiro desafio relacionado com esse 

subtópico foi o fato de alguns participantes demonstrarem dificuldade em responder ao 

Questionário Inicial, que tinha como um dos propósitos conhecer o que eles sabiam acerca dos 

conteúdos de Função (do 1º e do 2º graus). Os participantes ficaram inseguros em responder à 

parte matemática desse Questionário, pois não se lembravam bem dos conceitos que estavam 
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sendo abordados. Porém, essa insegurança passou, logo após a pesquisadora esclarecer que os 

alunos não precisavam responder corretamente o que estava sendo pedido, e elucidar sobre o 

propósito do Questionário.  

Outro desafio enfrentado, relacionado com o subtópico Dinamismo da aula, foi em relação 

ao horário das aulas e do transporte dos alunos. Como as aulas de Matemática ocorriam nos dois 

últimos horários, após o intervalo, no período noturno (das 20:45h às 22:15h) e os alunos 

dependiam de transporte público para retornarem à suas casas, este foi um fator limitante, que 

influenciou no tempo de coleta de dados. Haja vista que o último transporte, que  a maioria dos 

participantes deveria pegar para ir embora, passava às 22:00h na porta da escola. Em consequência 

disso, sobrava pouco tempo para as aulas de Matemática, e a pesquisadora não conseguiu 

completar o planejamento em alguns encontros, como, por exemplo, na Atividade Mobile 1, que 

os alunos não conseguiram realizar no tempo disponível. 

Os desafios citados no parágrafo acima estão relacionados com fatores externos, já que 

nem os alunos nem a direção da escola tinham como alterar o horário do transporte público que os 

alunos pegavam para ir embora. Porém, esses fatores infuenciavam negativamente as aulas e a 

aprendizagem dos alunos. 

Outro fator externo, limitante, que influenciou no tempo dos dados produzidos nos 

encontros, foi o fato de que alguns alunos não tinham horário fixo de trabalho, ou seja, trabalhavam 

de turno, cada dia em um horário didferente. A medida que a pesquisadora tomou, em comum 

acordo com a professora da turma, foi deixar que esses alunos fizessem em casa as Atividades 

propostas nos dias em que faltaram, e as entregassem depois para a pesquisadora. De acordo com 

Ferreira (2008), a EJA visa atender, principalmente, à classe trabalhadora, e por isso 

 

(...) é preciso compreender que o aumento por uma educação formal está 

diretamente relacionado com a mudança do perfil de mercado de trabalho. E essa 

relação entre organização social e a escolaridade nunca foi tão forte, pois 

atualmente a empregabilidade só é garantida, mediante a escolaridade 

(FERREIRA, 2008, p. 6). 

 

O último desafio destacado com relação ao subtópico “Dinamismo da Aula” foi o fato de 

que os alunos já mencionados, que não participavam das aulas, continuaram apresentando o 

mesmo comportamento até o último encontro. Não prestavam atenção às explicações, não 

participavam das aulas e continuaram copiando de outros colegas, em sala de aula, as Atividades 

propostas, entregando-as para a pesquisadora no final de cada encontro. Diante dessa situação, a 

pesquisadora tomou algumas ações, a fim de minimizar tal comportamento, que serão descritas 

nas Considerações Finais.  
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A EJA, de acordo com Ferreira (2008), deve ser uma modalidade de ensino mais flexível 

que o Ensino Regular, onde a necessidade de cada estudante deve ser levada em conta, para que 

possa garantir o acesso, a permanência e o êxito do aluno na escola. 

Essa fala de Ferreira (2008) explica como deve ser a conduta da escola e dos professores 

diante dos alunos da EJA. De acordo com esse autor, as pessoas que compõem o ambiente escolar 

precisam assegurar os direitos dos estudantes da EJA, compreendendo e levando em consideração 

os obstáculos que cada um deles enfrenta no dia a dia e que podem refletir na escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os consideráveis avanços que o uso das tecnologias vem sofrendo no decorrer dos anos 

favoreceram inúmeras mudanças na sociedade. De acordo com Ribeiro e Paz (2012), tais 

mudanças aconteceram nos meios de comunicação, na economia e na rápida transformação da 

sociedade, com relação ao valores, costumes e interesses das pessoas que a compõem e começaram 

a utilizar esse recurso, para promover os seus conhecimentos acerca de diferentes assuntos, de 

acordo com seus interesses. 

Na Educação, a utilização de recursos tecnológicos favoreceu novas possibilidades de 

ensino da Matemática, que é uma área composta por uma grande variedade de softwares educativos 

e jogos, que podem ser usados em computadores, tablets ou Smartphones, com o propósito de 

favorecer a aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

Nesse sentido, Cruz (2018) argumenta que a introdução de recursos tecnológicos, como 

tablets, computadores, jogos, softwares, internet e Smartphones, na vida cotidiana promoveu a 

inserção desses recursos no ambiente escolar, para serem utilizados como auxílio no processo 

educacional e no estudo da Matemática. 

Porém, antes de inserir a tecnologia em sala de aula, Nascimento (2012) diz que o professor 

precisa ter conhecimento e domínio do que será utilizado como método auxiliar de ensino, para 

dar apoio aos seus alunos, esclarecendo as dificuldades e dúvidas que possam aparecer com relação 

ao recurso tecnológico que está sendo utilizado. 

Nesta pesquisa, os recursos utilizados para o estudo de Funções Quadráticas foram o 

Smartphone, o GeoGebra e o WhatsApp, com o objetivo de investigar quais são as contribuições 

e desafios da integração do Smartphone com o WhatsApp e o GeoGebra, no contexto educativo, 

para o estudo de Função Quadrática na Educação de Jovens e Adultos. 

Como a pesquisa aconteceu em uma turma do segundo ano do Ensino Médio da modalidade 

EJA, levando em consideração que todos os estudantes estão na fase adulta, o Smartphone foi 

utilizado com a intencionalidade de promover a Aprendizagem Móvel. A escolha por esse aparelho 

se deu pelo fato de ele estar inserido na sociedade e ser utilizado para  inúmeras tarefas cotidianas. 

Além disso, o Smartphone se diferencia de outros aparelhos móveis, como o tablet, por ser portátil 

e de fácil transporte.  

Com base nos resultados do estudo de Ladeira (2015), que mostrou que a utilização do 

Smartphone nas aulas de Matemática está relacionado com a Aprendizagem Móvel, no que se 

refere ao estudo de funções, bem como a análise e interpretação dos dados desta pesquisa, pode-

se concluir que a utilização do Smartphone em sala de aula despertou o interesse da maior parte 
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dos alunos, por meio de um aprendizado diferenciado e dinâmico, o que facilitou seu raciocínio e 

promoveu a construção de seus conhecimentos acerca dos conteúdos matemáticos relacionados 

com as Funções Quadráticas, a partir da resolução de situações-problema que foram propostas 

durante os encontros. 

Nesse sentido, Sousa e Santos (2017) defendem que a utilização do Smartphone na EJA 

(bem como em outras modalidades de ensino) possibilita uma metodologia diferenciada e atrativa 

que facilita a aprendizagem, já que oferece ferramentas específicas voltadas para o ensino e 

aprendizagem da Matemática.  

Uma das ferramentas que pode ser disponibilizada pelos Smartphones é o GeoGebra. 

Embora sua utilização venha crescendo nas aulas de Matemática, apenas um dos participantes 

desta pesquisa o conhecia, porém não tinha o hábito de utilizá-lo. Dessa forma, houve uma 

dificuldade inicial, por parte de todos os participantes, na manipulação desse aplicativo. Porém 

essa dificuldade foi superada no decorrer dos encontros, à medida que as dúvidas dos participantes 

foram esclarecidas pela pesquisadora  e  aumentou a utilização do GeoGebra na resolução da 

Atividades propostas. 

Ainda com relação à utilização do GeoGebra, foi feita, nesta pesquisa, uma apresentação 

prévia do aplicativo, com a finalidade de os alunos obterem um contato inicial com o mesmo e um 

conhecimento prévio sobre as ferramentas que o compõem, além de auxiliá-los durante o 

desenvolvimento das Atividades que foram propostas e das habilidades relacionadas com o 

cotidiano. 

Essa prática de ambientação com o GeoGebra, por meio de uma apresentação prévia e da 

aplicação de atividades que favorecem a familiarização com o aplicativo, é um cuidado que o 

professor deve ter, ao implementar o GeoGebra em suas aulas de Matemática, além da aplicação 

de atividades mais aprofundadas, que necessitam do uso do aplicativo. 

Porém, somente utilizar esses recursos tecnológicos não é garantia de que a aprendizagem 

ocorra. A partir dos resultados da pesquisa e refletindo sobre a atuação como docente, concluo que 

é preciso que, para que o professor possa desenvolver uma proposta diferenciada é preciso que 

tenha conhecimento e domínio de diferentes recursos, que dêem suporte aos alunos no processo 

de construção e exploração de conceitos matemáticos.  

Outra ferramenta do Smartphone utilizada nesta pesquisa foi o WhatsApp. Foi criado um 

grupo nesse aplicativo, em comum acordo com os participantes deste trabalho, com o propósito de 

facilitar o diálogo entre os alunos, a pesquisadora e a professora de Matemática da turma, já que 

as aulas ocorriam somente uma vez por semana. Desse modo, os alunos poderiam esclarecer as 

dúvidas que surgissem durante a resolução das Atividades propostas para serem realizadas fora do 
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ambiente escolar, além das dúvidas acerca dos conteúdos estudados relacionados com as Funções 

Quadráticas. 

Porém, nesta pesquisa, a utilização desse recurso não veio ao enconto das expectativas 

iniciais, ou seja, de que seria um recurso potencial, dado que está presente no cotidiano dos alunos. 

Embora a pesquisadora tenha iniciado conversas com os participantes, não houve interação. Os 

alunos não pediram explicações, nem postaram suas dúvidas com relação às Atividades propostas 

nos encontros. Ao serem perguntados, somente um participante se manifestou, dizendo que não 

fez as atividades e que, por isso, não tinha dúvidas.  

O único momento em que os alunos participaram no grupo do WhatsApp foi para mandar 

as fotos referentes ao primeiro exercício da Atividade Mobile 1, em que foi proposto que eles 

fizessem registros fotográficos de elementos, feitos pela natureza ou pela humanidade, que 

lembrassem o formato de uma parábola. 

Diante dessa situação, compreende-se que a formação do grupo de WhatsApp, nesta 

pesquisa, não teve grande influência nos resultados obtidos, já que foi utilizado somente no 

primeiro exercício da Mobile 1, quando os alunos enviaram as fotos de construções feitas pela 

humanidade ou objetos, que representavam uma parábola.    

No tocante aos resultados obtidos com a atividade Mobile 1, pode-se inferir que o 

Smartphone contribuiu para o estudo de Funções Quadráticas, por meio da integração com o 

GeoGebra e o WhatsApp, que foram os aplicativos utilizados nesta atividade especificamente. 

Além disso, observou-se que os  registros fotográficos utilizados para responderem a uma das 

Atividades propostas neste trabalho e as discussões ocorridas em sala de aula, durante os 

encontros, facilitaram a aprendizagem e favoreceram a construção do conceito de Funções 

Quadráticas. 

Com relação às Atividades propostas aos participantes desta pesquisa, em que foi 

aprofundado o estudo de Funções Quadráticas, é importante ressaltar que elas foram divididas em 

dois Blocos. O primeiro era composto pela Atividade 1 (realizada em sala de aula) e pela Atividade 

2, denominada Mobile 1, que foi realizada fora do ambiente escolar. O segundo Bloco era 

composto pela Atividade 3, que foi realizada em sala de aula, e pela Atividade 4, denominada 

Mobile 2, que foi realizada fora do ambiente escolar. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que houve uma diferença, com relação ao 

interesse dos alunos, na resolução dos dois Blocos de Atividades. De acordo com as observações 

realizadas durante os encontros, pode-se afirmar que essa diferença se deu pelo fato de que os 

alunos, ao se depararem com o primeiro Bloco de Atividades, tiveram receio em tentar solucioná-

lo, visto que não estavam acostumados com a metodologia de pesquisa adotada nesta pesquisa. 
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Além disso, ainda tinham muitas dúvidas com relação à utilização do GeoGebra. Já no segundo 

Bloco de Atividades, os alunos estavam mais seguros para resolver as atividades propostas, pois 

já sabiam utilizar o aplicativo, e já tinham maior conhecimento com relação às Funções 

Quadráticas. 

A forma que os alunos utilizaram para encontrar as soluções das Atividades presentes nos 

Blocos fez com que a pesquisadora pudesse perceber contribuições e desafios decorrentes dessas 

ações.  

De acordo com os resultados desta pesquisa, notou-se que houve um aumento com relação 

às contribuições (citadas nos capítulos 4 e 5), após a aplicação dos Questionários e dos Blocos de 

Atividades. 

Com relação aos desafios, os alunos demonstraram mais dificuldades e resistências em 

realizar o primeiro Bloco de Atividades. De acordo com os resultados mostrados após a análise e 

interpretação dos dados desta pesquisa, tais dificuldades e resistências ocorreram pelo fato de os 

participantes não terem o costume de utilizar o GeoGebra e o Smartphone a favor da Educação 

Matemática. Como esse uso passou a ser constante, no decorrer dos encontros, esses problemas 

foram diminuindo até não haver mais dificuldades ou resistências.  

Esta pesquisa foi realizada com 13 alunos de uma turma do segundo ano do Ensino Médio 

na modalidade EJA. Como a turma era composta por alunos maiores de idade, que tinham outras 

ocupações fora da escola (com o trabalho, com a família, entre outros), esperava-se que todos os 

participantes demonstrassem comprometimento durante os encontros, tendo em vista que as 

Atividades propostas apresentavam formas diferenciadas de resolução, baseadas na Mobile 

Learning (Aprendizagem Móvel). 

Porém não foi o que aconteceu. Dois participantes desta pesquisa se mostraram 

desmotivados e desinteressados durante as aulas. Alegaram que não gostavam de estudar e que só 

frequentavam as aulas porque precisavam do diploma. Copiavam as Atividades de outros colegas 

e as entregavam, apenas para ganhar a pontuação. Além disso, eles não prestavam atenção às 

explicações do conteúdo e não participavam dos debates feitos nas aulas. Ficavam de cabeça baixa 

ou acessando as redes sociais nos seus Smartphones.  

Diante dessa situação, a pesquisadora tentou interagir com esses participantes durante os 

encontros, perguntando sobre suas vivências e suas atividades cotidianas, com o propósito de se 

aproximar deles e tentar que eles mudassem seu comportamento. A pesquisadora acreditou, 

baseado nos estudos de autores, como Nascimento (2013) e Delmonico (2017) que, ao conhecer 

melhor esses alunos, poderia compreender os motivos que os levaram a esse comportamento em 

sala de aula, e auxiliá-los, contribuindo com a sua aprendizagem.   
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Porém, a pesquisadora não obteve sucesso com essa conduta e, assim como relatado pela 

professora de Matemática da turma e por outros professores de outras disciplinas, os dois alunos 

continuaram apresentando a mesma postura em sala de aula. 

Desse modo, quais são as contribuições e os desafios da integração do Smartphone, 

WhatsApp e o GeoGebra, no contexto educativo, para o estudo de Função Quadrática na 

Educação de Jovens e Adultos? 

Para responder a essa questão, foram realizados alguns procedimentos, como a revisão 

bibliográfica, com o propósito de saber o que já foi pesquisado sobre o assunto. Nessa revisão, foi 

possível perceber apenas três pesquisas voltadas para o público da EJA, entre os anos de 2013 a 

2019, que abordassem Funções Quadráticas. Foram destacadas apenas três pesquisas que se 

encaixavam nessas características, sendo que nenhuma delas abordava a integração do 

Smartphone, GeoGebra e WhatsApp, com base na Aprendizagem Móvel. Logo, considerando essa 

ausência, pode-se afirmar que esta pesquisa, por ter um caráter inovador, pode contribuir para a 

produção da área de estudos realizados em Educação Matemática.  

Além da revisão bibliográfica, foi feita uma fundamentação teórica, enfatizando um breve 

histórico sobre o estudo de Funções, as perspectivas da Aprendizagem Móvel, do uso de 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, o GeoGebra e a Educação de Jovens e 

Adultos.  Além disso, foram elaborados dois Questionários (Inicial e Final) e dois Blocos de 

Atividades, abordando os conteúdos relacionados com as Funções Quadráticas, utilizando o 

Smartphone, e, por fim, foram feitas a análise e interpretação de dados produzidos na pesquisa. 

Com base em todos os procedimentos realizados, considerando a questão de investigação, 

é possível afirmar que a integração entre o Smartphone, o GeoGebra e o WhatsApp trouxe 

contribuições e desafios no que se refere ao estudo de Funções Quadráticas. Tais contribuições e 

desafios se relacionam diretamente com o uso das tecnologias nas aulas de Matemática, com a 

aprendizagem dos alunos e com o contexto escolar. 

Como principal desafio destaca-se, por exemplo, a falta de interação dos participantes desta 

pesquisa no grupo do WhatsApp, que foi uma das ferramentas de investigação para responder à 

questão de investigação. Esse desafio não foi vencido, e o WhatsApp não influenciou (de forma 

positiva ou negativa) significativamente os resultados desta pesquisa, salvo na Atividade Mobil 1. 

Como contribuição, pode-se destacar que a integração do Smartphone com o GeoGebra 

para solucionar as situações abordadas nas Atividades despertou o interesse dos alunos, por se 

tratar de uma forma inovadora de ensino, e eles tiveram a oportunidade de participar, de forma 

ativa, como principais responsáveis pela construção do seu aprendizado.  
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Ressalta-se que a utilização de recursos tecnológicos auxiliou os processos de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos relacionados com as Funções Quadráticas, pois, de acordo com os 

resultados alcançados nesta pesquisa, além das falas dos participantes, o uso do GeoGebra, 

instalado no Smartphone, possibilitou melhor visualização do gráfico da Função Quadrática, bem 

como seus elementos, além de proporcionar maior rapidez no desenvolvimento do conteúdo 

estudado. As situações-problema propostas nas Atividades propiciaram a exploração, por 

exemplo, das principais características dessas funções, e as influências dessas características no 

seu gráfico. 

Assim como defende a BNCC (2018), é muito importante a inserção de tecnologias em 

sala de aula, como o Smartphone e o GeoGebra, voltados para a aprendizagem da Matemática, 

para que o seu ensino saia do tradicional, provocando no aluno um processo de estímulo, reflexão 

e sustentação de seus pensamentos e ações, para que ele tenha um novo olhar para esse modo de 

aprendizagem.   

Esta pesquisa apresentou alguns limites, ou seja, alguns desafios que não foram vencidos, 

além da falta de interação no grupo do WhastApp. Um deles foi com relação ao horário de aulas, 

pois os alunos precisavam sair mais cedo, devido ao horário do transporte que os levaria para casa. 

Desse modo, os encontros aconteciam em menos tempo, e os alunos, muitas vezes, não 

conseguiam terminar as Atividades no prazo combinado, e utilizavam alguns minutos do encontro 

posterior. 

Outro desafio que não foi possível superar foi o fato de o participante com baixa visão não 

poder utilizar o GeoGebra em sala de aula. Ele possuía um computador adaptado em sua casa, 

onde resolvia as Atividades propostas. Apesar disso, esse participante sempre participou das aulas 

e auxiliou os colegas na resolução das Atividades. 

Apesar de alguns desafios não terem sido superados, as contribuições desta pesquisa foram 

fundamentais para a construção do conhecimento dos conteúdos referentes às Funções 

Quadráticas. Espera-se que os resultados alcançados possam inspirar o desenvolvimento de outros 

estudos voltados para o ensino de Funções Quadráticas, por meio da utilização dos recursos 

tecnológicos, com o propósito de favorecer a aprendizagem dos alunos de maneira diferenciada, 

inovadora e dinâmica.  

É importante sinalizar, ainda, que os resultados obtidos nesta pesquisa convergem para os 

resultados apresentados nas pesquisas de Ladeira (2015) e Cruz (2018), que concluíram a 

eficiência da utilização do Smartphone e do GeoGebra no estudo de Função Afim e Funções 

Exponenciais, sucessivamente.  
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Desse modo, assim como foi comprovada a eficiência da utilização e/ou integração do 

Smartphone com o GeoGebra para o estudo de Função Afim, Função Quadrática e Função 

Exponencial, poderia haver novos estudos com a finalidade de comprovar essa eficiência no ensino 

e na aprendizagem de outras Funções, como as Funções Logarítmicas e as Funções 

Trigonométricas, por exemplo. 
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ANEXO 1 - MATRIZ DE ANÁLISE PARA REALIZAÇÃO DO FICHAMENTO DAS 

PESQUISAS 

 

Código de identificação do trabalho:  Ano:  

Título:  

Instituição:  Estado:  

  

Objetivo 

 

 

 

 

 

Referencial teórico 

 

 

 

 

 

Contexto da Pesquisa e da coleta de dados 

 

 

 

 

 

Nível de escolaridade envolvida na pesquisa: 
(    ) Ed. Inf. (    ) Ens. Fund. I (    ) Ens. Fund. II (    ) Ens. Médio. 

(    ) Ed. Profissional. (    ) Ensino Superior (    ) Form. Prof.  

 

Foco da pesquisa: 
(    ) aluno (    ) Formação inicial 

de professores 

(    ) Formação 

continuada de 

professores 

(    ) Outro. Qual?  

 

 

Percurso Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de pesquisa 
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(    ) Pesquisa ação (    ) Estudo documental (    ) Outros 

(    ) Pesquisa participante (    ) Estudo de caso Qual? 

(    ) Observação (    ) Meta análise  

 

Coleta de dados 
(    ) Entrevista (    ) Narrativas (    ) Diário de bordo / campo 

(    ) Questionário (    ) Teste / Avaliação (    ) Outros 

(    ) Grupo Focal (    ) Observação Qual? 

 

Análise de dados 
(    ) Análise de conteúdo (    ) Método estatístico (    ) Outros 

(    ) Categorização (    ) Não explicitado Qual? 

 

Principais resultados 

 

 

 

 

 

 

Observações 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu, _____________________________________________, estudante da turma do 1º ano do 

Ensino Médio, fui convidado (a) pela professora Alice Bohrer, para participar da sua pesquisa, 

intitulada EDUCAÇÃO NA EJA: APRENDIZAGEM MÓVEL POR MEIO DA INTEGRAÇÃO 

DO SMARTPHONE COM O GEOGEBRA PARA O ESTUDO DE FUNÇÕES QUADRÁTICAS, 

e sei que a mesma conta com o apoio da direção dessa instituição. Fui informado (a) que essa 

pesquisa será desenvolvida durante as minhas aulas de Matemática e que as intervenções 

envolverão os temas matemáticos previstos no currículo da disciplina. Sei que, mesmo que eu 

concorde em participar do estudo, posso desistir disso a qualquer momento e, caso isso aconteça, 

estarei realizando atividades propostas pelo professor da disciplina, já que elas abordarão o 

conteúdo que estará sendo estudado (Função Quadrática) e, assim, minha aprendizagem não será 

prejudicada. Porém meus dados não serão analisados para a pesquisa. A participação neste estudo 

não envolverá qualquer gasto para mim, para a escola ou para a universidade, pois, as 

pesquisadoras providenciarão todos os materiais necessários. Estou ciente de que por se tratar de 

uma pesquisa, algumas aulas serão gravadas em áudio e vídeo e que meu nome nem o de nenhum 

outro estudante, professor ou instituição, será mencionado em qualquer registro produzido. Sei 

que, como toda pesquisa há riscos e benefícios. Um possível risco que poderei sofrer é algum 

constrangimento durante a realização das atividades e gravações em vídeo e áudio, mas que será 

eliminado ou amenizado através de uma explicação, pela pesquisadora, no início das mesmas. Os 

benefícios podem ser vários: O contato com uma proposta de ensino de Matemática baseada em 

atividades que podem contribuir para aprendizagem da Função Quadrática por meio do GeoGebra 

usando o Smartphone. Além disso, poderei aprender a utilizar estes meios para a aprendizagem de 

outros conteúdos. Tenho livre-arbítrio de participar ou não da pesquisa e sei que o objetivo das 

entrevistas não é buscar respostas certas ou erradas e posso me sentir à vontade para responder. 

Todo o material coletado estará à minha disposição e à disposição da UFOP ao longo do estudo. 

As informações serão salvas em um CD e/ou DVD que serão guardados pelo Prof. Douglas Tinti 

(orientador dessa pesquisa), em sua sala, durante cinco anos e, depois, será destruído. Ao final da 

pesquisa, poderei acessá-la na íntegra na página do programa do Mestrado Profissional em 

Educação Matemática (www.ppgedmat.ufop.br). Soube ainda que os pesquisadores procurarão 

estar atentos para eventuais situações nas quais algum participante possa se sentir incomodado 

com algo. Caso deseje, por qualquer motivo, esclarecer algum aspecto ético do projeto, poderei 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) através do endereço: Comitê de Ética 

em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-
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Graduação –Centro de Convergência, Campus Universitário-Morro do Cruzeiro - Bauxita- Ouro 

Preto-MG – CEP: 35400000 – email: cep.propp@ufop.edu.br; Tel: (31) 35591368;  Fax: (31) 

3559137. Para esclarecer dúvidas com relação à pesquisa e as atividades desenvolvidas no projeto, 

poderei entrar em contato com as pesquisadoras, cujos contatos se encontram no final desse termo. 

Ouro Preto, ____ de ______________ de 2019.  

 

                                           __________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

 

 

Professora Alice Bohrer 

alicebohrer@yahoo.com.br – (31)9951211 

Professor Dr. Douglas da Silva Tinti  

tinti@ufop.edu.br – (31)3559-1411

mailto:cep.propp@ufop.edu.br
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APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

1) Idade: 

                  ( ) 18 a 28 anos 

                  ( ) 29 a 38 anos 

                  ( ) 39 a 48 anos 

                  ( ) 49 a 58 anos 

                  ( ) Mais que 58 anos 

Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino  

 

2) O que você pode me dizer sobre as seguintes situações: 

I)                                                                                II)  

                  

 

 

 

III)                                                                               IV) 
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V) x+5 = 12                                                             VI) x² - 4x – 5 = 0 

 

 

VII) (x+1)(x-5) =0                                                   VIII) y=2                                                                       

 

IX)          

 

 

 

 

 

 

3) Você possui celular?  

( ) Não 

( )Sim. Se sim, costuma utilizá-lo para quais situações? 

( ) Atender e realizar ligações              ( ) Whatsapp                                          

( ) Olhar o horário                                ( ) Facebook 

( ) Despertador                                      ( ) Baixar aplicativos                                            

            ( )Tirar fotos                                         ( ) Instagran                                           

( ) Usar calculadora                              ( ) Youtube 

            ( ) Email                                                  ( ) Outros ____________________ 

 

4) Você já usou celular ou computador para aprender Matemática?  

( ) Não 

( ) Sim. Como? 

 

5) Você conhece ou já utilizou o GeoGebra? Se sim, em qual situação? 

( ) Não 

           ( ) Sim. Como?  

  

X f(x) = 2x 

0 0 

1 2 

3 6 
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APÊNDICE 3 - CONHECENDO O GEOGEBRA 

 

O GeoGebra é um software de matemática dinâmica, gratuito, que reúne Geometria e 

Álgebra. Desta maneira, o GeoGebra pode ser instalado em computadores, tablets e celulares, 

podendo ser usado online ou off line.  

A seguir seguem duas telas de apresentação do GeoGebra. A primeira tela mostra três 

representações diferentes da Matemática: a Zona Algébrica (Mostra coordenadas de pontos, 

equações, funções, distancias entre pontos, dentre outros), a Zona Gráfica (Gráficos de funções, 

figuras geométricas, etc) e a Folha de Cálculo. Essas representações estão interligadas e se 

modificam automaticamente à medida que uma delas sofra mudanças. A segunda tela mostra a 

barra de ferramentas, que utilizamos para manipular o GeoGebra. A barra de ferramentas é 

dividida em onze janelas e cada uma delas apresenta diversas ferramentas. As janelas possuem um 

desenho e um nome informando a finalidade de cada ferramenta, como a construção das diferentes 

formas geométricas.  

 

   

→ Zona Gráfica                        

 

                                                → Barra de         

                                  Ferramentas 

                                  

→Zona Algébrica                                                                                                                            

 

 

→ Folha de Cálculo 

 

 

 

 

 

Ao rolarmos a barra de ferramentas, podemos encontrar as demais janelas com suas 

respectivas funções.  

Para realizar as atividades descritas nesse projeto, iremos utilizar somente a primeira janela 

de visualização, denominada Ferramentas Básicas. 

A seguir serão propostas atividades iniciais no GeoGebra para explorar suas diferentes 

ferramentas de aprendizagem. 
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ATIVIDADES INICIAIS NO GEOGEBRA 

 

ATIVIDADE 1. Antes de realizar a atividade, vá até o canto superior direito e clique no 

botão de configurações e ative as opções “Exibir Eixos” e “Exibir Malha”. 

a) Utilizando a barra de ferramenta do GeoGebra, vá até a janela “Ferramentas Básicas” e 

clique em ponto. Crie os pontos A, B, C e D, clicando na zona gráfica. 

b) Na mesma janela, clique em mover e arraste os pontos criados no item a, de modo que 

se obtenha os seguintes pares ordenados: A (-2, 2), B (-2, -2), C (2, -2) e D (2, 2). 

c) Vá até a janela “Retas” e clique na ferramenta “Segmento”. Em seguida, clique sobre os 

pontos A e B, criando o segmento de reta AB. Do mesmo modo, crie os segmentos BC, CD e AD. 

Qual figura geométrica você formou? _______________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2.  

a) Utilizando a barra de ferramenta do GeoGebra, vá até a janela “Ferramentas Básicas” e 

clique em ponto. Vai aparecer na Zona Gráfica o ponto A. 

b) Vá até a janela “Retas”, clique na ferramenta “Reta” e construa 3 retas que passe por A. 

Para isso, clique sobre o ponto A e, em seguida, clique em qualquer posição da malha quadriculada. 

Deste modo, irá aparecer o ponto B e a reta que passa por AB. Do mesmo modo irá aparecer os 

outros pontos C e D e as retas que passam por AC e AD. 

c) É possível criar mais retas passando pelo ponto A? Quantas retas?  

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 - 1ª ATIVIDADE 

 

Objetivo: Investigar as relações entre os coeficientes a, b e c, as raízes e o vértice da função 

do tipo f(x) = ax²+bx+c e o gráfico desta função.   

No campo de entrada do GeoGebra digite a equação f(x) = ax² + bx + c. Serão criados, 

automaticamente, os controles deslizantes “a”, “b” e “c”. Em seguida vá até a janela “Ferramentas 

Básicas” e faça o que se pede: 

 Clique em raízes, selecione o gráfico, e vai aparecer os pontos A e B, que serão as raízes 

da função. Renomeie “A” e “B” para “X1” e “X2”. 

 Em seguida clique em interseção de dois objetos, selecione a função e o eixo y, e aparecerá 

o ponto “C”. Altere o nome de “C” para “P”. 

 Por último, clique em otimização, selecione novamente a função e aparecerá o ponto “D”, 

que será o vértice da função. Altere o nome de “D” para “V”. 

 

1. Vamos investigar o que acontece com o gráfico da função quadrática à medida que alteramos 

os valores dos coeficientes “a”, “b” e “c” na função f(x) = ax² + bx + c. 

a) Mantenha os coeficientes “b” e “c” constantes e altere o valor de “a”. Descreva o que 

acontece com o gráfico à medida que o valor de “a” se altera. 

                    

a>0:_______________________________________________________________________ 

a<0:_______________________________________________________________________ 

 

b) Mantenha os coeficientes “a” e “b” constantes e altere o valor do termo independente “c”. 

O que você pode notar sobre a relação existente entre “c” e o eixo y? 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) Agora mantenha “a” e “c” constantes e altere o valor de “b”. O que podemos concluir em 

relação ao vértice da parábola à medida que “b” varia? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Vamos investigar a apresentação geométrica das raízes (ou zeros) da função f(x) = ax²+bx+c, 

onde a, b e c pertence aos reais e a ≠ 0.  

a) Mantenha os coeficientes “a” e “b” constantes e altere o valor de “c”. O que você pode observar 

com relação às raízes da função à medida de o valor de “c” varia? 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) Usando os seletores, altere o valor de “a” para 1 e de “b” para -4, variando o valor de “c”. O 

que podemos concluir quanto ao número de raízes em relação ao valor do discriminante ∆ = 

b² - 4ac? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) Agora, usando lápis e papel, calcule as raízes da função x² - 4x + c, quando “c” assumir os 

valores 3, 4 e 5. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Marque a opção correta:  

3. Complete a frase: Se a>0, então a parábola é ___________, ou seja, ela possui concavidade 

voltada para __________. 

a) Convexa, cima                                                           b) Côncava, baixo 

 

4. Se a<0, então a parábola é _____, ou seja, ela possui concavidade voltada para _______. 

a) Convexa, cima                                                             b) Côncava, baixo 

 

5. Altere o parâmetro "b" no seletor e complete a frase: Se b>0, a parábola intercepta o eixo Y com 

sua parte _____, mas se b<0, a parábola intercepta o eixo Y com sua parte _____. 

a) Crescente, Decrescente.                                               b) Decrescente, Crescente 

 

6. Altere o valor do parâmetro "c" para 4 e depois para -2 e complete a frase: O valor do parâmetro 

"c" nos mostrará o ponto exato da interseção da parábola com o eixo ____. No primeiro caso 

quando c=4, o ponto de interseção será _____ e no segundo caso quando c=-2, o ponto de 

interseção será _____. 

a) X; (4, 0); (-2, 0)                                                 b) X; (0, 4); (0, -2) 

c) Y; (4, 0); (-2, 0)                                                 d) Y; (0, 4); (0, -2) 



APÊNDICE 5 - 2ª ATIVIDADE (MOBILE 1) 

 

1. Destaque, na sua cidade, elementos que lembrem uma representação de uma parábola (Pode ser construções 

feitas pela humanidade ou pela natureza, além de outros objetos tenham o formato parecido com o da 

parábola). Registre por meio de fotos ou vídeo e mande no grupo de WhatsApp do nosso trabalho. 

 

2. Resolva a seguinte situação: 

Um restaurante a quilo vende 150 kg de comida por dia, a 29 reais o quilo. Uma pesquisa de opinião revelou 

que, por cada real de aumento no preço, o restaurante perderia 20 clientes com um consumo médio de 250 

g cada. Qual deve ser o valor do quilo de comida para que o restaurante tenha a maior arrecadação 

possível?  Antes de resolver o problema, reflita um pouco sobre as questões a seguir. Elas poderão lhe 

ajudar na solução.  

a) Vendendo 150 kg de comida por dia, a 29 reais o quilo, que quantia o restaurante arrecada? 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Imagine que o restaurante aumentou o preço do quilo da comida para 30 reais. Quantos clientes ele perdeu?  

Quantos quilos de comida ele passou a vender? E que quantia passou a arrecadar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) Agora imagine que o restaurante aumentou o preço do quilo da comida para 31 reais. Quantos clientes ele 

perdeu? Quantos quilos de comida ele passou a vender? E que quantia passou a arrecadar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d) Complete a tabela de acordo com os dados do problema:  

Valor aumentado no 

preço de cada quilo  

em reais 

Novo preço do  

quilo 

Número de clientes 

perdidos 

Quantidade de  

quilos vendidos 

Arrecadação 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

X     
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e) Colocando no eixo x (primeira coluna) os valores aumentados no preço de cada quilo e, no eixo y, os valores 

da receita (última coluna), construa um gráfico com os dados da tabela, na malha quadriculada a seguir: 

 

 

Observando o gráfico desenhado, qual o valor máximo que você acha que deve ser cobrado para que a 

arrecadação do restaurante seja a maior possível? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

f) No GeoGebra, esboce o gráfico da função encontrada no item “d”. Vá até a barra de ferramentas e clique 

em “Otimização” e clique no gráfico. O par ordenado encontrado é o vértice da função, onde o valor de “x” 

representa o preço máximo a ser cobrado pelo quilo da comida e o valor de “y” é a arrecadação máxima do 

restaurante quando cobra esse valor. Sendo assim, volte à pergunta do problema e tente respondê‐la. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 6 - 3ª ATIVIDADE 

 

A Capela São Francisco de Assis, mais conhecida como Igrejinha da Pampulha, foi inaugurada em 

1945. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi considerada uma grande inovação arquitetônica.  

Além de ser uma das imagens mais representativas da religiosidade do povo mineiro, a Igrejinha 

da Pampulha é também um dos mais conhecidos "cartões postais" de Belo Horizonte, uma obra-prima do 

Conjunto Arquitetônico da Pampulha, que recentemente recebeu o título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade pela UNESCO.  

Observe a imagem que representa a entrada da Igreja. Podemos perceber que sua fachada nos 

remete à representação de uma parábola.  

 

 

a) Tome uma régua e considere como eixo das abscissas a reta que liga os extemos da parte frontal da 

Igreja. Use a escala 1:1, ou seja, cada cm da régua equivale a uma unidade no sistema cartesiano. Faça o 

esboço do gráfico observado, destacando os pontos formados pela frente da Capela. Utilize a malha 

quadriculada a seguir: 

 

b) Tente determinar a lei que define a função que descreve a frente da Capela São Francisco. 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

c) Sabe-se que a altura da capela é de aproximadamente 9 metros. De acordo com a lei de formação da função 

que descreve a frente da capela (encontrada no item “b”) determine qual poderia ser a altura máxima da 

Capela: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

d) A figura a seguir mostra a parte de trás da Capela. O que você pode dizer em relação a essa imagem? 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 7 - 4ª ATIVIDADE (MOBILE 2) 

 

Questão 1. (UfSCar–SP) Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida 

de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação h(t) = – 2t² + 8t (t ≥0) , onde t é o tempo 

medido em segundo e h(t) é a altura em metros da bola no instante t. Determine, após o chute: 

a) o instante em que a bola retornará ao solo. 

______________________________________________________________________ 

b) a altura máxima atingida pela bola. 

______________________________________________________________________ 

Questão 2. Uma indústria de refrigerantes tem sua produção diária P, em garrafas, variando com 

o número de operadores em serviço n, de acordo com a função P(n) = n² + 50n +20.000. Calcule:  

a) a produção se o número de operadores for 40.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) o número de operadores necessário para produzir 25.400 garrafas de refrigerantes. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Questão 3. O saldo de uma conta bancária é dado por S = t² – 11t + 24, onde S é o saldo em reais 

e t é o tempo em dias. Determine: 

a) em que dias o saldo é zero: ___________________________________________________ 

b) em que período o saldo é negativo: _____________________________________________ 

c) em que período o saldo é positivo: ______________________________________________ 

d) em que dia o saldo é mínimo: _________________________________________________ 

e) o saldo mínimo, em reais: ____________________________________________________ 

 

Questão 4. A temperatura t de uma estufa (em graus Celsius) é determinada, em função da hora h 

do dia, pela expressão t = -h² + 22h – 85. Responda:  

a) Em quais horários a temperatura é 0 ºC ? ________________________________________ 

b) Em que período (s) do dia a temperatura é positiva? E negativa?  

___________________________________________________________________________ 

c) Em que período (s) do dia a temperatura é crescente? E decrescente?  

___________________________________________________________________________ 

d) Em que horário a temperatura é máxima? ________________________________________ 

e)Qual é a temperatura máxima?_________________________________________________ 
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APÊNDICE 8 - QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

1. Qual o seu objetivo quando se matriculou na EJA? O que te levou a cursar essa modalidade? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Durante a realização das atividades, foi proposto o uso do Smartphone. Como foi para você 

utilizar este recurso? Quais foram as dificuldades que enfrentou? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Você acredita que o Smartphone te auxiliou na compreensão dos conteúdos de Função 

Quadrática? De que maneira? Poderia exemplificar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Durante a realização das atividades, foi proposto o uso do software GeoGebra. Como foi para 

você utilizar este recurso? Quais foram as dificuldades que enfrentou? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Você acredita que o GeoGebra te auxiliou na compreensão dos conteúdos de Função 

Quadrática? De que maneira? Poderia exemplificar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6. De que maneira você avalia sua participação nas atividades propostas? Realizou todas as 

atividades? Deixou de realizar alguma? Quais foram os motivos? Acredita que a não 

realização influenciou no seu processo de aprendizagem da Função Quadrática? Justifique 

sua resposta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Você acredita que as atividades propostas possibilitaram aprendizagens? Quais você poderia 

destacar?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Considerando sua vivência com as atividades propostas e que a professora poderá utilizá-las 

com outras turmas de EJA, destaque: 

Aspectos positivos da sequência de atividades: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Aspectos negativos da sequência de atividades: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Sugestões de modificações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  


