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Resumo 

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa concluída e tem por objetivo apresentar um 

mapeamento de pesquisas que investigaram a função quadrática em processos de ensino e de 

aprendizagem da matemática. Para sua estruturação, optou-se por explorar as pesquisas 

disponibilizadas no Banco de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), considerando as pesquisas defendidas no período de 2013 

a 2019 e o descritor “Função Quadrática”. Inicialmente foram analisadas 129 pesquisas e 

verificou-se que, destas, 88 versavam sobre função quadrática em contextos de ensino e/ou de 

aprendizagem de matemática. Tais pesquisas compuseram o corpus de análise do presente 

artigo, que focalizou aspectos como lócus de produção, contextos investigados, recursos 

didáticos utilizados e objetivos na relação com os resultados apresentados. Em síntese, os 

resultados indicam que há predominância da abordagem qualitativa, que a maioria das 

pesquisas (57) foram realizadas no 1º ano do Ensino Médio, e que o software GeoGebra foi o 

recurso didático mais utilizado pelas pesquisas.  
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Abstract 

This article is an excerpt from a completed research and aims to present a mapping of studies 

on the quadratic function in mathematics teaching and learning processes. We chose to explore 

the research found at the Banco de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior/ Bank of Theses and Dissertations of the Coordination for the 

Improvement of Higher Education Personnel (CAPES), considering the works defended from 

2013 to 2019 and the descriptor “Quadratic Function”. Initially, we analysed 129 studies and 

found that 88 were about quadratic function in contexts of mathematics teaching and/or 

learning. Such works made up the corpus of analysis of this article, which focused on aspects 

such as locus of production, contexts investigated, didactic resources used, and objectives in 

relation to the results presented. In summary, the results indicate that the qualitative approach 

predominates, that most of the works (57) were carried out in the 1st grade of high school, and 

that the teaching resource the works used most was GeoGebra software. 

Keywords: Quadratic function, Technology, Teaching, GeoGebra. 

 

Resumen 

Este artículo es un recorte de una investigacion completa y tiene como objetivo 

presentar un mapeo de estudios sobre la función cuadrática en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. Elegimos explorar las investigaciones encontrada en el Banco 

de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / 

Banco de Tesis y Disertaciones de la Coordinación para la Perfeccionamiento del Personal de 

Educación Superior (CAPES), considerando los trabajos defendidos desde 2013 hasta 2019 y 

el descriptor “Función Cuadrática”. Inicialmente, analizamos 129 estudios y encontramos que 

88 se referían a la función cuadrática en contextos de enseñanza y/o aprendizaje de las 
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matemáticas. Dichos trabajos conformaron el corpus de análisis de este artículo, que se centró 

en aspectos como locus de producción, contextos investigados, recursos didácticos utilizados 

y objetivos en relación con los resultados presentados. En resumen, los resultados indican que 

predomina el enfoque cualitativo, que la mayoría de los trabajos (57) se realizaron en 1er grado 

de secundaria, y que el recurso didáctico más utilizado fue el software GeoGebra. 

Palabras clave: Función cuadrática, Tecnología, Docencia, GeoGebra. 
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Mapeamento de pesquisas que investigaram a Função Quadrática em contextos de 

ensino e/ou aprendizagem da Matemática 

O presente artigo tem como principal objetivo apresentar um mapeamento de 

pesquisas que investigaram a Função Quadrática em processos de ensino e de aprendizagem 

da Matemática. Deste modo, tem como questão de investigação analisar “De quais formas o 

estudo de Funções Quadráticas é abordado nas pesquisas originadas dos cursos de Pós-

Graduação referentes ao ensino da Matemática?” 

 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 pelos homens 

das cavernas. 

Nesse direcionamento, Dorigo (2006) indica que 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. 

Para além do objeto matemático, podemos considerar a Função Quadrática como 

objeto de ensino. Nesse sentido, Cruz (2018) indica que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) de Matemática defendem que o estudo de funções requer metodologias diferenciadas 

que possibilitem o desenvolvimento de competências relevantes científica e culturalmente. Já 

no 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 
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modelos matemáticos para análise de determinadas situações, além de relacionar a 

Matemática com outras áreas de conhecimento.  

Além dos documentos oficiais mencionados, a Base Nacional Comum Curricular - 

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. 

A partir do exposto, optamos por investigar de que forma o conceito de Função 

Quadrática tem sido apresentado por pesquisas que o situam em processos de ensino e de 

aprendizagem da Matemática. Para tanto, realizamos um mapeamento de Dissertações e 

Teses, cujos critérios para sua estruturação, serão descritos a seguir. 

Critérios e procedimentos para a composição do mapeamento 

Para a estruturação do presente mapeamento, optou-se por explorar as pesquisas 

disponibilizadas no Banco de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES)3, considerando as pesquisas defendidas no período de 2013 

a 20194  e o descritor “Função Quadrática”. 

A partir da exploração realizada no site da CAPES, 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, considerando os seguintes 

 
3 Disponível em: <www.catalogodeteses.capes.gov.br > acesso em 16 de junho de 2019. 
4 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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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. 

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, concluímos 

que nenhuma tese abordou a Função Quadrática como objeto de ensino e/ou de aprendizagem 

desse contexto matemático. 

A tabela 1 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. 

Tabela 1.  

Pesquisas que investigaram a Função Quadrática em contextos de ensino e/ou aprendizagem 

da Matemática, segmentadas por nível/modalidade do curso. (os autores, 2020) 

Nível / Modalidade Total % 

Mestrado Profissional 72 81,8 

Mestrado Acadêmico 16 18,2 

Doutorado 0 0 

Total 88 100 
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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. 

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. 

Figura 1.  

Segmentação das pesquisas envolvendo Funções Quadráticas por regiões (os autores, 2020)

 

Como podemos observar na Figura 1, 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. 
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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. Já na Região Sul, foram realizadas 14 

dissertações, sendo 5 no Paraná, 6 em Santa Catarina e 3 no Rio Grande do Sul.  

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).  

De acordo com Silva (2016), presidente da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), 

O PROFMAT é um programa de pós-graduação stricto sensu em Matemática, realizado por 

Instituições de Ensino Superior associadas em uma Rede Nacional, coordenado pela Comissão 

Acadêmica Nacional, amparado pela Diretoria da SBM, e apoiado pelo Instituto de Matemática 

Pura e Aplicada (IMPA). O PROFMAT tem como principal objetivo proporcionar a formação 

matemática aprofundada, visando a qualificação do professor de Matemática.  

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

Sudeste, pode estar relacionado ao que apontam o texto escrito pelos autores 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. 
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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. A figura 1 ilustra essa distribuição. 

Figura 1.  

Pesquisas envolvendo Funções Quadráticas por regiões no período de 2013 a 2018 (os 

autores, 2020) 

 

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.  

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. 
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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. 

Figura 2.  

Segmentação das pesquisas envolvendo Funções Quadráticas por contexto de pesquisa (os 

autores, 2020) 

 

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. 

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 
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BNCC, o conteúdo trabalhado (Funções Quadráticas) faça parte do currículo prescrito do 1º 

ano do Ensino Médio. 

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

na EJA. 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 na figura 3. 

Figura 3.  

Recursos utilizados nas pesquisas (os autores, 2020) 

 

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.  
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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 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 
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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. 

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. 
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Tabela 1  

Agrupamento dos objetivos referentes às dissertações analisadas. (os autores, 2020) 

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). 

 

 

 

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 (2015), 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). 

 

 

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 na tabela 1. Logo após o quadro, 

estão expostos os resultados encontrados, de acordo com cada objetivo referido. 
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Diante do exposto na figura 4, 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. 

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. 
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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 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. 
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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 possa perceber como se dá a 
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variação de cada um dos diferentes elementos do gráfico da Função Quadrática, como a 

concavidade da parábola, sua abertura, interseções, vértice, movimentação, imagem e formato.   

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, 
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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 conceitos matemáticos. 

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 
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tipos de representação referentes ao mesmo objeto matemático, assim os alunos precisavam 

refletir sobre o método utilizado para a resolução das atividades apresentadas. 

Considerações Finais 

Os dados do mapeamento realizado mostraram que a maioria das pesquisas (34 

dissertações) utilizaram os softwares nos processos de ensino e aprendizagem da Função 

Quadrática na Matemática, sendo que o GeoGebra foi o software mais utilizado como apoio 

nesses processos. 

Um fator que nos surpreendeu foi a ausência de teses de Doutorado que abordam o 

conteúdo analisado, sendo todos os trabalhos originados da conclusão de um Mestrado. As 

pesquisas decorrentes do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 

(PROFMAT) lideraram o número de trabalhos analisados, o que já era esperado, já que o 

público-alvo do PROFMAT são os professores da Educação Básica, que estão lecionando e 

estão em contato direto com os alunos. Tais dissertações demandaram um maior rigor na 

leitura, pois não traziam as informações necessárias para a realização do mapeamento no seu 

resumo. Além disso, os trabalhos tratavam de uma proposta de ensino, e não de uma pesquisa 

aplicada com determinado público-alvo.  

Com relação ao público-alvo, observou-se, com esse mapeamento, que as pesquisas 

foram voltadas para o 9º ano do Ensino Fundamental e turmas do 1º e 2º anos do Ensino Médio. 

Apenas três pesquisas foram realizadas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo que as 

turmas do Ensino Regular foram o alvo da maioria das pesquisas. Vale ressaltar que a maioria 

das pesquisas aconteceram em turmas do 1º ano do Ensino Médio. O que já era esperado, já 

que, de acordo com os documentos oficiais, os conteúdos referentes às Funções Quadráticas 

são trabalhados nesse nível de ensino.  

Todas as pesquisas analisadas foram de cunho qualitativo. Além dos softwares, os 

autores utilizaram diferentes recursos para analisar o ensino e a aprendizagem das Funções 
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Quadráticas, como por exemplo, o manuseio de materiais manipuláveis e construções; 

resolução de problemas; interdisciplinaridade da Matemática com outros conteúdos ou áreas 

de conhecimento; proposta de ensino de Funções Quadráticas voltada para professores de 

Matemática, intercalando o contexto histórico e a tecnologia; sequências didáticas, em que o 

aluno foi o principal construtor de seu conhecimento;  observação das aulas de Matemática de 

outro professor, enfatizando sua prática em sala de aula e a forma de ensino de Funções 

Quadráticas e, por fim, a análise de materiais que envolvem o estudo e aprendizagem de 

Funções Quadráticas, como livros didáticos, provas de vestibulares, dissertações e artigos. 

A maioria das pesquisas utilizaram recursos tecnológicos como apoio para o ensino e 

aprendizagem das Funções Quadráticas, como os softwares matemáticos. O que pode ter 

motivado essa utilização foi a importância, cada vez mais frequente, do uso da tecnologia em 

sala de aula como ferramenta de ensino. 

Sendo assim, os dados analisados convergem para o que defende a BNCC (Brasil, 

2018), ou seja, de que é importante a inserção de tecnologias nas aulas de matemática, 

superando os modelos tradicionais de ensino e, desta forma, propiciar aos educandos um 

ambiente de aprendizagem que os estimule e favoreça a reflexão, argumentação e a tomada de 

decisão.   
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