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USO DA TECNOLOGIA PARA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA NO ENSINO MÉDIO 

APLICATIVO GEOGEBRA MATEMÁTICA E FÍSICA. 

Resumo: No presente trabalho foi apresentado como os profissionais de educação podem, 

em sala de aula utilizar Software para auxílio na aprendizagem dos alunos. No nosso caso, 

o objeto de estudo foi aplicativo Geogebra. No decorrer do artigo demonstraremos seu 

uso e sua aplicabilidade com os alunos. 

Palavras-chave: Tecnologia, Aplicativo, Gráfico, Função e Geogebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

Trabalhando com os alunos funções do 1º, 2º grau e função trigonométrica, 

os alunos desenvolvem as atividades representadas com alguns instrumentos manuais 

como: papel quadriculado, lápis, borracha, caneta coloridas, régua. Para facilitar e mostrar 

aos alunos que tudo o que aprenderam realizando os cálculos, podem observar sua 

representação em um software e que podem realizar as atividades nesse aplicativo. O 

aluno digita a função e o programa realiza a representação geométrica mostrando a 

realização de atividades fáceis e rápidas.  

GEOGEBRA é um aplicativo gratuito matemático de fácil uso com pequenas 

instruções, os alunos desenvolvem as atividades utilizando a tecnologia, mostrando os 

seus domínios nas atividades aplicadas, acessando livremente gráficos, geometria, 3d e 

demais funções.  

Os alunos veem demonstrando um desempenho de ótima qualidade, buscando 

conhecimentos e adquirindo experiências a cada dia com as atividades desenvolvidas, 

ampliando os seus conhecimentos, mostrando que a matemática pode ser desenvolvida 

com facilidade. O aprendizado prazeroso constrói o gosto pela resolução de atividades 

que são difíceis de raciocinar, e usar da aplicação para a resolução torna o ato de aprender 

mais fácil.  

Os PCN (Parâmetro Curricular Nacional) falam sobre o uso da tecnologia e 

da necessidade de levar os alunos a compreenderem a importância do uso e 

acompanharem sua permanente renovação.  

 

Figura 1*: Icone do Geogebra 



 

Quanto aos softwares educacionais é fundamental que o professor aprenda a 

escolhê-los em função dos objetivos que pretende atingir, e de suas próprias concepções 

de conhecimentos e de aprendizagens. Distinguindo aqueles que procuram levar o aluno 

a interagir com o programa de forma a construir conhecimento, daqueles profissionais 

que apenas se interessam em aplicar um trabalho dirigido para testar conhecimentos. 

Assegurado nesta passagem do PCN, os professores poderão trabalhar com 

atividades que fazem os alunos construírem conhecimentos, desenvolver atividades 

usando as tecnologias, permitindo alcançar com o uso de softwares o domínio das 

atividades desenvolvidas que o professor apresenta e demostra. Com isso, os alunos 

mostrarão suas habilidades e competências dentro das atividades desenvolvidas.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

O software será introduzido aos alunos do Ensino Médio para se trabalhar a 

construção de: função 1º grau, exponencial, quadrática e trigonométrica. Onde se 

desenvolverá uma aula de exposição do aplicativo Geogebra. 

Serão apresentadas e esclarecidas várias atividades do aplicativo, podendo 

desenvolver os conteúdos aplicados em sala de aula, depois demonstrar as habilidades 

desenvolvidas em sala de aula.  

Aperfeiçoando assim, os conhecimentos adquiridos em sala de aula com os 

recursos manuais e cálculos. Usando o software Geogebra na sala de informática, com  a 

explicação na sala de aula. Os alunos poderão apresentar suas atividades e tirar dúvidas, 

apresentando o que foi explorado, fazendo comparações das atividades manuais com o 

uso do software. 

O computador pode ser usado como elemento de apoio para o ensino como 

ferramenta para o desenvolvimento de habilidades (banco de dados, elementos visuais). 

Mas, também fonte de aprendizagem. O uso do computador para o ensino do aluno, faz 

com que ele fique sujeito a aprender com seus erros e juntamente o de seus colegas, 

trocando suas produções e comparando-as, e o professor sempre como apoio 

intermediando essas novas relações.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais  

(PCN): [...] a Matemática deve acompanhar criticamente o desenvolvimento 

tecnológico contemporâneo, tomando contato com os avanços das novas 



 

tecnologias nas diferentes áreas do conhecimento para se posicionar frente as 

questões de nossa atualidade (MEC/SEF, 1997, p. 18). 

Sempre que for realizar as atividades têm que elaborar um plano de aula, 

preparar e desenvolver antes de ser aplicada, programar e analisar uma sequência didática 

envolvendo o conteúdo de gráficos de função. 

A ideia da utilização deste recurso é trabalhar com comparações entre 

diversos gráficos da função e, consequentemente, poder analisar o que está ocorrendo nos 

coeficientes da função. Nesse sentido, escolhi o este software matemático de domínio 

público desenvolvido por Markus Hohenwarter para ser utilizado em ambiente de sala de 

aula. O projeto inicial teve sua aplicação em 2001, na Universität Salzburg, e tem 

prosseguido em desenvolvimento na Florida pela Atlantic University. 

O Geogebra dispõem de vários recursos que o tornam atraente e úteis para os 

diversos níveis de ensino e aprendizagem e tem a vantagem de ser simples, utilizar pouca 

memória da máquina, podendo ser instalado nos mais diversos computadores. É um 

software de simples utilização, é pequeno e portátil, inclusive, está sempre atualizado.  

Entretanto, é importante divulgar que existem outros softwares, por exemplo: 

Winplot, Graphmatica e GrafEq que trabalham com gráficos de funções. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO APLICATIVO  

O primeiro passo é passar o vídeo da utilização e conversar, explicar para os 

alunos as formas de uso, deixá-los a vontade para poder compreender o programa e 

desenvolverem as funções.  

 

 Figura 2*: Tela inicial do Geogebra 



 

Em seguida selecionaremos algumas funções de acordo com o conteúdo que 

a série estiver trabalhando, o primeiro ano ensino médio faremos a função do 1º grau e 

do 2ºgrau em planos diferentes ou mesmo plano cartesiano. E função de logaritmos.  

Imagem da função 1ª grau  

 

Imagem da função 2ª grau  

 

Imagem função logarítmica. 

Figura 3*: Desenvolveu a f(x) =2* x + 1 

Figura 4*: Desenvolveu a f(x) = x^2-5*x+6 



 

 

Imagem função seno  

 

Imagem função cosseno  

 

Imagem função seno e cosseno 

Figura 5*: Figura 5 desenvolveu as f(x) = 2^x                                        g(x) = log (x) 

Figura 6*: Desenvolveu a f(x) = sen x 

Figura 7*: Desenvolveu a f(x) = cos x 



 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho abordamos o uso do Software Geogebra nas aulas de 

matemática, trabalhando com os alunos funções do 1º, 2º grau e função trigonométrica, 

onde demonstramos sua aplicação em sala de aula e como deve ser a abordagem em 

parceria com os alunos. Concluímos que o seu uso auxilia na aprendizagem, já que, os 

alunos conseguem tem uma visualização em 3D das situações problemas, adquirindo 

experiências e ampliando os seus conhecimentos, mostrando que a matemática pode ser 

desenvolvida com facilidade. 

Cumprimos todos os objetivos que nos tínhamos proposto, uma vez que os 

alunos conseguiram assimilar as aplicações do software em sala de aula, como 

demonstrado nos exemplos. 

Este trabalho foi muito importante para o nosso aprofundamento deste tema, 

pois visto que permitiu-nos compreender melhor as várias formas de utilizar a tecnologia 

na aprendizagem em sala de aula, nos permitindo desenvolver competências pedagógicas 

no uso da tecnologia nas aulas de Matemática. 

 

 

 

 

 

Figura 8*: Desenvolveu a f(x) = sen x              desenvolveu a f(x) = cos x 



 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

EDUMATECNO, Blog. Conhecendo um pouco mais sobre o Geogebra. 2013. Link 

disponível em <http://edumatecno.blogspot.com/2013/04/conhecendo-um-pouco-mais-

sobre-o.html>.  

 

FARHA, Virgínia Zélia de Azevedo Rebeis; LARANJEIRA, Maria Inês; PRADO, Iara 

Glória Areias. Parâmetros curriculares nacionais: Matemática. Brasil, Secretaria de 

Educação Fundamental. MEC/SEF, 1997. 

 

SOUZA, Wesley Marin de. Resoluçâo de Problemas de Máximo e Mínimo Utilizando o 

Software GeoGebra. Dourados, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – PRÓ-

REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO-PROPP/MESTRADO 

PROFISSIONAL EM REDE NACIONAL-PROFMAT, 2017. 

 

Videoaulas para os alunos desenvolverem as atividades disponíveis na plataforma 

YouTubeLCMAquino. 10. Funções. | Curso de GeoGebra. Publicado em 12 de out de 2010. Link 

disponível<https://www.youtube.com/watch?v=xyHDqZJPeLQ>. 

 

DIAZ, Michel. Paso a Paso Prisma Geogebra 3D. Publicado em 3 de jun de 2015. Link disponível < 

https://www.youtube.com/watch?v=-AAUt8F6qno >. 

 

 

http://edumatecno.blogspot.com/2013/04/conhecendo-um-pouco-mais-sobre-o.html
http://edumatecno.blogspot.com/2013/04/conhecendo-um-pouco-mais-sobre-o.html
https://www.youtube.com/channel/UCKuwqceoy_TPnGG_5AnI7DQ
https://www.youtube.com/watch?v=xyHDqZJPeLQ
https://www.youtube.com/channel/UCYsDad0ANaLxDIFU_Jsz1Cg
https://www.youtube.com/channel/UCYsDad0ANaLxDIFU_Jsz1Cg
https://www.youtube.com/watch?v=-AAUt8F6qno

