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Resumo:
Este trabalho visa colaborar com a comunidade de educação matemática a fim de
apresentar uma proposta de trabalho de confecção de calculadoras de função do
segundo grau utilizando o software Excel. Colocar em prática as sugestões dos
documentos oficiais do MEC, estimular a participação efetiva dos alunos na
exploração e articulação de conhecimentos, promover um ambiente de trocas e
testes presenciais e online, além de requisitar/desenvolver habilidades e
competências deste século. Ao término da atividade espera-se que os alunos
compreendam os conceitos em torno da função do 2º grau, suas características e
leituras.
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Abstract:
This work intents to collaborate with the mathematic education community to
present a proposal of work of second degree function with Microsoft Excel by
building calculators. Also, intents to put in practice the suggestions of official
documents of MEC, stimulate an effective participation of the students on the
exploration and articulation of knowledge, foment an environment of interchange
and tests online and presential, besides solicit/develop skills and competences of
this century. By the end of the activity we hope students understand the concepts
around second degree functions, its particulars and reading.
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1.Introdução.
1.1. As calculadoras na sala de aula.
Vivemos no século XXI, onde o incentivo ao uso das tecnologias de forma
pedagógica é abundante, crítico e crescente, principalmente as digitais e, ao mesmo
tempo, ainda encontramos aversão ao uso das calculadoras em sala de aula. E mais:
criticamos os alunos que procuram utilizá-las, mas o fazem de maneira errada. Por
quê? Porque ninguém os ensinou de forma correta! Ou seja, um ciclo sem fim de
negação e desapropriação desse recurso.
Sobre o uso de tecnologia, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio
levantam a importância de tratar “a Matemática como ferramenta para entender a
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tecnologia, e a tecnologia como ferramenta para entender a Matemática”. Assim,
refletem sobre “a formação que capacita para o uso de calculadoras e planilhas
eletrônicas, dois instrumentos de trabalho bastante corriqueiros dos dias de hoje”,
articulando habilidades e competências como a estimativa de resultados, os cálculos
mentais, as representações numéricas, entre outras. Comparam que os
conhecimentos necessários para utilizar as calculadoras também são desejáveis ao uso
das planilhas eletrônicas, “em particular o conceito de função”.
Para Demo (2017, p. 8), é imprescindível que a inserção das tecnologias digitais
na escola não garante a melhora no ensino ou nos resultados dos alunos, sejam de
escolas públicas ou privadas; de fato, o elo, segundo o autor, está na “reinvenção do
professor: sem a reinvenção não há TIC que floresça” (grifo da autora).
Em sua dissertação de mestrado, Silva (2014) aponta pesquisas que sugerem
que a aprendizagem dos alunos é afetada positivamente quando as calculadoras
gráficas são utilizadas como ferramenta.
D’Ambrosio (2004, p. 02) afirma que o uso da calculadora pode contribuir com
o aluno para:
a) liberar mais tempo e energia gastos em operações repetitivas; b)
permitir a resolução de problemas reais; c) propiciar maior atenção
ao significado dos dados e à situação descrita no problema,
privilegiando o raciocínio; e d) permitir a primazia do raciocínio
qualitativo sobre o quantitativo, podendo assim, servir como ponte
para o conhecimento da Informática e uso da Internet. (apud Schiffl,
2006, p. 20)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio de Matemática (1997,
p. 45) apontam a importância do aluno “perceber 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.” Além de colocarem o ensino dessa disciplina em
discussão no que tange aos procedimentos e uso de tecnologias, principalmente ao
pensar nas competências que os alunos desenvolverão ao longo do ensino médio e
estarão ultrapassadas no início de sua vida profissional. Logo, uma solução é o
trabalho em equipe, cooperativo e colaborativo, que promove o complemento dos
saberes dos/entre os alunos.
É fundamental perceber que projetos como o descrito a seguir começam pelas
reflexões pedagógicas do professor, pois ele é o
[...] responsável pela escolha dos conteúdos e suas abordagens;
problematiza tais conteúdos; promove e media o diálogo educativo;
favorece o surgimento de condições para que os alunos assumam o
centro da atividade educativa, tornando-os agentes do aprendizado;
articula abstrato e concreto, teoria e prática; cuida da contínua
adequação da linguagem, com a crescente capacidade do aluno,
evitando a fala e os símbolos incompreensíveis, assim como as
repetições desnecessárias e desmotivantes. (BRASIL, 1997, p. 51)
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Dessa forma, entram em cena os vários conhecimentos subjacentes à
compreensão do professor e necessários para a promoção da compreensão entre os
alunos, classificados como mínimos por Shulmam (2014, p. 206):
 Conhecimento do conteúdo;
 Conhecimento pedagógico geral – princípios e estratégias de
gerenciamento e organização de sala de aula;
 Conhecimento do currículo – materiais e programas que norteiam os
professores;
 Conhecimento pedagógico do conteúdo – união entre o conteúdo e a
pedagogia;
 Conhecimento dos alunos e de suas características;
 Conhecimento de contextos educacionais – grupo, sala de aula,
comunidade; e,
 Conhecimento dos fins – propósitos e valores da educação e de sua
base histórica e filosófica.
Assim, nota-se uma convergência entre Shulman e os PCNs, apontando que o
ponto de partida para o ensino de qualquer conteúdo são as escolhas que o professor
faz antes de seu encontro com os alunos. Essas nuances, tão discutidas na formação de
professores e tão esquecidas no dia-a-dia docente, formam o conhecimento
pedagógico de conteúdo, categoria que distingue a compreensão de um especialista
daquela de um pedagogo. O próprio Shulman (2014, p. 211), ao citar a sabedoria da
prática, ressalta que esta “é menos estudada e codificada de todas.” Ele adverte que
as comunidades acadêmicas deveriam se apropriar das práticas (e reflexões) de
professores competentes. Vale lembrar que sua pesquisa é baseada na observação da
prática de docentes e em entrevistas com os mesmos, a fim de responder questões
como: quais são as crenças, concepções e práticas do professor e como ele sabe o que
fazer para poder ensinar como ensina?
De fato, a perspectiva de construir uma calculadora com recurso digital
interliga várias referências citadas até então, pois, não deixa os códigos matemáticos
de lado e nem coloca a tecnologia acima do aprendizado. Demo (2017, p. 01) instiga
que a TIC precisa trabalhar a autoria docente, justamente a etapa inicial do projeto,
quando o professor questiona o que, como, para quem e qual o objetivo de sua ação. E
continua analisando que o sucesso na aprendizagem tem como figura central o
estudante enquanto o professor é mediador (p. 07). Interessante perceber que
Shulman (2014) corrobora com Demo ao discorrer sobre sua visão do ensino.
Um professor pode transformar a compreensão de um conteúdo,
habilidades didáticas e/ou valores e ações e representações
pedagógicas. Essas ações e representações se traduzem em jeitos de
falar, mostrar, interpretar ou representar ideias, de maneira que os
que não sabem venham a saber, os que não entendem venham a
compreender e discernir, e os não qualificados tornem-se
qualificados. Portanto, o ensino necessariamente começa com o
professor entendendo o que deve ser aprendido e como deve ser
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ensinado. Ele procede com uma série de atividades, durante as quais
os alunos recebem instruções e oportunidades específicas para
aprender, embora o aprendizado propriamente dito seja, em última
análise, de responsabilidade dos alunos. (p. 205)

A proposta deste projeto é, então, a união de fatores em prol da aprendizagem
matemática num ambiente colaborativo e de experimentação, articulando habilidades
e competências de outras áreas de conhecimento na qual os alunos participam de
forma efetiva. Assim, esse trabalho visa compartilhar uma experiência de confecção de
uma calculadora de função do segundo grau, em ambiente online, em uma turma do
primeiro ano de ensino médio de um colégio estadual 1 do Rio de Janeiro.

2.A experiência.
Buscando formas de trabalhar os conceitos de função do segundo grau distintas
do método aula teórica-resolução de exercícios; articular a matemática com a
disciplina de introdução à informática; e, articular a matemática com a disciplina de
lógica de programação, surgiu a proposta de incentivar os alunos a confeccionarem
suas próprias calculadoras de função do segundo grau. Num primeiro momento a
turma mostrou-se surpresa de uma aula de matemática ocorrer no laboratório de
informática e, igualmente, ansiosa e pensativa sobre as atividades que ocorreriam ali.
Esclarecidos os objetivos, organizados em duplas, a produção teve início.

2.1. O ambiente de confecção das calculadoras
O ambiente escolhido foi o Office 3652 por considerar que todos os alunos e
professores do colégio tinham acesso e compartilhavam de um ambiente virtual
comum. O projeto ocorreu durante as aulas de matemática, com acompanhamento,
mediação e provocação da professora em todos os instantes, no laboratório de
informática previamente agendado com a direção do colégio.

Figura 1: tela inicial do Office 365.

1

Colégio Estadual José Leite Lopes – NAVE.
O Office 365 é um ambiente online que une vários softwares como editor de texto, planilha eletrônica,
e-mail, formulários, entre outros.
2
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Fonte: acervo pessoal.

Através do Office 365 é possível compartilhar arquivos, trocar e-mails, aplicar
questionários e receber feedback rápido, entre outras vantagens . Durante a atividade,
o primeiro momento foi de reconhecimento do Excel e testes com os conceitos da
função do segundo grau.
Figura 2: planilha de uma dupla de alunos.
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Fonte: acervo pessoal.

Vimos os operadores básicos e buscamos soluções para minimizar o trabalho
de calcular o valor da função em cada x fornecido. A resposta veio na construção de
um procedimento que servisse para todos esses valores, ou seja, a escrita de uma
função nos moldes do Excel. Vale ressaltar que contamos com o auxílio do PowerPoint 3
3

Igualmente no Office 365.

durante a aula, tanto para lembrar conceitos e fórmulas das funções do 2º grau quanto
para a discussão sobre a escrita das fórmulas no Excel.
Figura 3: slide da aula articulando carcterísticas do Excel com a atividade.

Fonte: acervo pessoal.

Assim, até esta etapa, os alunos já tinham aprendido a fazer listas numéricas,
trabalhar com operadores matemáticos, utilizar as células como referência para as
fórmulas e fixar a posição de uma célula na fórmula (aquelas dos coeficientes a, b e c
da função dada).
Figura 4: slide da aula introduzindo a função do símbolo $ no Excel.
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Fonte: acervo pessoal.

Feito isso, acrescentamos outros conceitos inerentes às funções do segundo
grau, como o discriminante, as coordenadas do vértice e as raízes. Mais adiante, a
concavidade, a quantidade de raízes distintas e o gráfico da função.
Figura 5: calculadora da função do 2º grau tomando forma, contendo os valores dos
coeficientes, delta, raízes, coordenadas do vértice e a quantidade de raízes.

Fonte: acervo pessoal.

Consideramos que o objetivo foi alcançado, porém os alunos questionaram o
que eles fariam com a calculadora pronta. Assim, sugeriram uma avaliação em que
pudessem utilizá-la e prontamente foram atendidos. A avaliação foi elaborada no
Forms 4, compartilhada através de um link no e-mail da turma e baseada numa questão
do ENEM 2015.
Figura 6: questão de matemática do ENEM 2015.
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Fonte: https://goo.gl/Jm9aqr. Acesso em 20 nov, 2017.

4

Software de elaboração de questionários e pesquisas, com perguntas abertas e fechadas. As respostas
são contabilizadas e cada questão é tratada como um gráfico de barras ou setores.

A questão foi fragmentada em dez itens, 5 objetivos, com feedback imediato
aos alunos e, 5 discursivos, corrigidos posteriormente pela professora, sendo o último
item a questão original do ENEM.
Figura 7: questionário elaborado no Forms. A marcação refere-se ao gabarito.

Fonte: acervo pessoal.

Figura 8: calculadora de uma dupla de alunos utilizada na resolução do questionário.
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Fonte: acervo pessoal.

A avaliação do projeto levou em conta a calculadora em si e o desempenho no
questionário.

3.Considerações finais.
A sequência didática promovida despertou em alguns alunos um maior
interesse pelos conteúdos de matemática. A utilização do Excel e a preparação da
professora aproximou os alunos desse software, tão temido quanto a própria
matemática, pois aprenderam novas funções “que o professor de iniciação à
informática omitiu” – palavras dos alunos. A estratégia de relacionar os cálculos com a
lógica de programação os colocou numa atitude ativa e reflexiva na construção das
fórmulas, até porque os erros foram tratados como naturais ao processo.
Vale ressaltar que a professora é uma profissional cuja formação passa um
pouco pela programação de computadores e traz na bagagem um período como
instrutora de Word, Excel e PowerPoint num curso de informática.
Agora, refletindo, a lista de conhecimentos de Shulman (2014) mostra como
essas habilidades se conectaram na mesma atividade, mesmo sem saber. Ou seja, num
instinto de que a atividade poderia engajar a turma no aprendizado, a professora o fez
e, de certa forma, é esse o ponto da pesquisa de Shulman (2014).
Ao término do questionário e sabendo o resultado das questões objetivas, as
duplas corriam à professora para discutir o gabarito e acelerar a divulgação da
correção das discursivas, fato raro nas aulas fora do laboratório de informática.
De maneira geral, a turma obteve um excelente desempenho no rendimento e,
particularmente, uma dupla mudou completamente sua atitude durante o projeto:
pela primeira vez os dois alunos estavam, de fato, envolvidos e gostando da atividade
proposta, comemorando que haviam acertado todas as questões objetivas com um
sorriso que faz qualquer professor ter certeza do sucesso da prática pedagógica
implementada.
Considerando que a nota final do projeto valia 3,0 pontos, a turma atingiu 83%
desse valor, ficando com média de 2,5 pontos. Quanto ao questionário, a turma
alcançou 76% de desempenho, sendo 60% de aproveitamento nas ques tões
discursivas e 91% nas objetivas.
Encerramos, assim, mostrando como o uso das calculadoras nas aulas de
matemática pode ser feito com responsabilidade e criatividade, de forma a estimular o
raciocínio matemático e, também, de outras áreas subjacentes. Conhecemos exemplos
de aplicações das calculadoras na resolução de problemas do cotidiano e o que
procuramos propor aqui é a articulação de outras competências e habilidades vigentes
aos jovens e profissionais do século XXI – autoconfiança, negociação, trabalho em
equipe, cooperação, iniciativa, comunicação, alfabetização em TIC’s 5, entre outras –
com as tecnologias digitais disponíveis e nem sempre aproveitadas a favor de sua
desmistificação.
Dessa forma, envolvemos os alunos na construção da própria calculadora,
buscamos os conteúdos das aulas teóricas de três disciplinas numa atividade prática e
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TIC: Tecnologia da Informação e da Comunicação.
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de feedback imediato. Entendemos que a calculadora, em si, não foi o objeto mais
relevante no processo, mas sim sua construção e articulação de saberes.
A avaliação ocorreu como sugere Demo (2017), sobre a produção e não através
de uma prova exclusivamente. Não se pode esquecer que o questionário foi o último
elemento incorporado ao projeto e por necessidade de aplicação do objeto criado
pelos próprios alunos. Corrobora com esta reflexão a passagem das Orientações
Curriculares que considera “que os conteúdos disciplinares não se esgotam em si
mesmos, mas significam o acesso ao saber cultural e à aquisição de ferramentas para o
entendimento da sociedade em que vivemos, destacando-se as que capacitam os
indivíduos para viverem em um mundo tecnológico e informatizado.”
O projeto considerou o que diz os PCN (1997) quanto ao aprendizado de
matemática no que diz respeito ao seu caráter instrumental, isto é, “ela (a
Matemática) deve ser vista pelo aluno como um conjunto de técnicas e estratégias
para serem aplicadas a outras áreas do conhecimento (...), desenvolverem a iniciativa
e a segurança para adaptá-las a diferentes contextos, usando-as adequadamente no
momento oportuno.”
Abrangendo todo o projeto está o ambiente virtual que possibilitou a interação
professora-alunos através de diversos ambientes online: e-mail, compartilhamento de
arquivos, comentários nos arquivos das calculadoras, avaliação com feedback na hora,
etc. A promoção da atividade abusando desses recursos coloca a Educação e os Jovens
no mesmo século. Mostra aos alunos o potencial educativo que essas ferramentas de
uso cotidiano possuem. Professor e Aluno falando a mesma língua. Assim,
naturalmente, ocorre um estreitamento entre as relações pessoais. O ambiente
presencial deixa de ser chato, e o virtual não é prejudicado pelas aulas. Ambos
compreendem que fazem parte do mesmo mundo tecnológico e, por isso, utilizam as
mesmas ferramentas.
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