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RESUMO 
As abordagens adotadas neste trabalho destacarão a relação entre informática e educação que 
freqüentemente são alvos de vários questionamentos: qual seria o verdadeiro papel do 
computador em atividades de ensino? Quais as vantagens ao utilizá-lo na educação? A partir 
dessas questões, trabalharemos com o software Excel® para o ensino das funções afim e 
quadrática, dando ênfase a seu uso, destacando suas características e peculiaridades mostradas 
em pontos positivos e negativos, desenvolvendo as experiências e potencialidades dos alunos e, 
acima de tudo, mostrando a importância da capacitação dos professores para a utilização da 
informática com recurso didático. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Informática. Matemática. Excel. Funções. 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Estamos vivendo uma época de transformações aceleradas, época 

esta a qual chamamos Revolução da Informática. Ela promove modificações no 

comportamento social, no modo de agir, pensar e sentir. 

 

Por tudo isso, a informática tornou-se ferramenta imprescindível no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, pois proporciona um meio mais 

aberto de comunicação. No contexto de inserção de novas tecnologias no ensino 

e na Educação Matemática, o computador, por um lado, é considerado uma 

ameaça à aprendizagem dos alunos uma vez que os mesmos quais iriam apenas 

usar as teclas e repetir comandos. Por outro lado, o uso do computador é 
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apontado como uma solução para os problemas educacionais mesmo que não se 

saiba ao certo o tipo de problemas com que estamos lidando (BORBA e 

PENTEADO, 2007).  

 

De acordo com os PCN´s (1997), os computadores e outros elementos 

tecnológicos têm “invadido” o dia-a-dia das pessoas, e no que diz respeito á 

Educação, constituem-se de poderosos elementos de apoio ao ensino e à 

aprendizagem, favorecendo, o desenvolvimento de habilidades, o tratamento do 

erro além da troca de ideias entre os alunos. 

 

Nesse contexto acreditamos que a escola deve ser capaz de 

desenvolver um “novo” aluno, por ter possibilidades de acrescentar mecanismos 

positivos para o ensino de matemática, viabilizando a busca de informações e 

compreensão de mundo. E finalmente, destacamos como possibilidade a esse 

ensino o uso do software Excel®.  

 

Um dos principais motivos para a escolha desse programa foi sua 

grande popularidade e seu fácil acesso. Quase todo computador possui o pacote 

office. O Excel é um aplicativo que tem por principais funções auxiliar o raciocínio 

do aluno para criar fórmulas matemáticas, armazenar dados, elaborar gráficos 

estatísticos, além de possibilitar o conhecimento dos mais diversificados conceitos 

matemáticas.  

 

Nesta pesquisa, viabilizaremos mecanismos e atividades para o ensino 

das funções afim e quadrática para alunos do primeiro ano do ensino médio. 

 
 
OBJETIVO 
 

Incentivar profissionais a transmitir a seus alunos alguns conteúdos de 

funções utilizando o software Excel®, destacando a relação entre a informática e 

a matemática e permitindo uma melhor visualização do conhecimento 

matemático.  
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Deste modo, acreditamos poder tornar mais atraente e vinculado à 

realidade dos alunos, o estudo desta disciplina. 

 
PÚBLICO-ALVO 

 

Professores de Matemática dos Ensinos Médio, Fundamental, 

Universitário e Graduandos de Cursos de Licenciatura em Matemática.  

 

A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: UMA OPINIÃO. 

 

O uso da informática no ensino de matemática, e, em particular, o uso 

do Excel, é de fundamental importância, sobretudo, quando acreditamos que eles 

podem auxiliar no raciocínio lógico e criativo dos estudantes além de despertá-los 

a uma visão crítica da realidade que os cerca, mostrando que, são fragmentos de 

um mundo que está constantemente em processo de mudança, mundo do qual se 

constituem peças fundamentais. 

 

Infelizmente, percebemos que o uso de tecnologias em sala de aula 

ainda é muito discutido, mesmo em âmbito acadêmico.  

 

Há uma grande dificuldade em aliar o uso do computador às práticas 

pedagógicas em sala de aula. Há pessoas que chegam a destacar o absurdo de 

que o computador irá substituir o professor. 

  

Acreditamos que limitações sempre vão existir, mas não devem ser 

empecilhos à utilização do computador na Educação. A exploração e discussão 

dos pontos fracos de um programa podem originar momentos de análise entre os 

alunos, pois estes acabam despertando à necessidade de uma atitude crítica na 

utilização da tecnologia.    
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Fig.1. Interface do Excel 2007 

 
 
O SOFTWARE EXCEL 
 
Excel® 
Desenvolvedor: Microsoft 
Última versão: 2010 (Windows), 2008 (Mac OS X) 
Sistema Operacional: Microsoft Windows, Mac OS X, Linux 
Gênero: Editor de planilhas. 
Licença: Microsoft EULA. 

Tab.1. Dados do Excel 
 

O Microsoft Excel é um software de planilha eletrônica produzido pela 

Microsoft Corporation para o sistema operacional Windows. Ele nos permite usar 

números para fazer cálculos chamados de planilha eletrônica. É imprescindível, 

antes de tudo, conhecer a trajetória histórica desse software e, por se tratar de um 

‘pacote’ do Microsoft, falaremos do seu contexto histórico que representa o 

mesmo período da criação do Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Excel®: Um breve histórico 
 

 

O programa de planilha eletrônica chamado Multiplan em 1982, o qual 

era muito popular em sistemas CP/M, mas, em sistemas MS-DOS, perdia em 
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popularidade para o Lotus 1-2-3. Isso levou ao desenvolvimento de um novo 

programa chamado Excel, que começou com a intenção de, nas palavras de 

Doug Klunder, "fazer tudo o que o 1-2-3 faz e fazer melhor". A primeira versão do 

Excel foi lançada para o Mac em 1985 e a primeira versão para Windows 

(numerada 2.0 para se alinhar com o Mac e distribuída com um run-time do 

ambiente Windows) foi lançada em novembro de 1987. 

  

A Lotus foi lenta em trazer o 1-2-3 ao Windows e, por volta de 1988, o 

Excel havia começado a passar o 1-2-3 em vendas e ajudou a Microsoft a 

alcançar a posição de liderança no desenvolvimento de software para o PC. Essa 

conquista, destronando o rei do mundo do software, solidificou a Microsoft como 

um competidor válido e mostrou seu futuro de desenvolvimento de software 

gráfico. A Microsoft aumentou sua vantagem com lançamento regular de novas 

versões, aproximadamente a cada dois anos. A versão atual para a plataforma 

Windows é o Excel 14, também chamado de Microsoft Excel 2010. A versão atual 

para a plataforma Mac OS X é o Microsoft Excel 2008. 

 

O Excel foi o primeiro programa de seu tipo a permitir ao usuário definir 

a aparência das planilhas (fontes, atributos de caracteres e aparência das 

células). Também, introduziu recomputação inteligente de células, na qual apenas 

células dependentes da célula a ser modificada são atualizadas (programas 

anteriores recomputavam tudo o tempo todo ou aguardavam um comando 

específico do usuário). O Excel tem capacidades avançadas de construção de 

gráficos. 

 

Este software, entretanto, pode trazer pontos positivos e também 

algumas limitações, julga-se, portanto de grande importância apontar tais 

observações. 

 

Aspectos positivos do Excel 
 
 O software é relativamente simples como utilitário e fácil de manusear. Não 

exige computadores sofisticados e interage em Português. Além disso, há uma 

maior interação entre o programa e o aluno na medida em que as entradas 



VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 6 -

(valores) são estabelecidas pelo próprio usuário do programa. Deste modo 

incentiva-se a redescoberta e a análise intuitiva pelo aluno no manuseio do objeto 

de estudo. 

 

 Dentre tantos outros pontos positivos, é válido destacar que o software 

permite ser salvo em outros computadores, isto é, não há necessidade de se 

fazer download. 

 

Algumas limitações do Excel 

 

 No software Excel não é possível fazer abordagens diversificadas as 

funções, à medida que tem de se partir sempre da expressão analítica da função. 

Além disso, não é possível fazer Zoom de uma parte especifica do gráfico.  

 

 Se comparadas às possibilidades e aspectos positivos do Excel, as 

limitações desse programa são quase desprezíveis. 

 
O Excel e a Interdisciplinaridade 

 

 O Excel® não foi criado com intuito educacional. Seu propósito, a princípio 

era bélico. Todavia, se tornou uma ferramenta importante para o ensino de 

Matemática bem como outras áreas. A tabela abaixo mostra algumas das áreas 

onde o Excel pode ser trabalhado. 

Área Aplicações 

Matemática 
Estudo de Matemática Financeira; 

Funções; Trigonometria, Estatística, 
entre outros. 

 

Engenharia 
Química e Civil (cálculos, 

equações lineares e funções 
trigonométricas). 

 

Ciências naturais 
Resolução numérica de equação 

de movimento de pêndulo gravítico para 
mudar o valor do ângulo inicial e 
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METODOLOGIA 

 

A nossa metodologia se dará de maneira, inicialmente, experimental e em 

seguida se firmará na análise dos resultados obtidos.  

 
A primeira etapa 
 

Com uso de livro didático daremos início ao estudo sistemático das funções 

afim e quadrática. 

 
A segunda etapa 
 

 Os alunos deixam a sala de aula convencional e no laboratório de 

informática, por intermédio do software excel, poderão visualizar e fixar o 

conteúdo estudado. 

 

 Os alunos serão orientados pelo professor a construir dois programas em 

uma mesma planilha. Ambos pedirão os coeficientes de cada função e mostrarão 

os gráficos de acordo com estes valores. Posteriormente, o aluno deverá fazer 

uma análise de gráficos em sequencia a fim de compreender visualmente a 

importância de cada coeficiente. 

 

Nesse sentido, concordamos com TARJA (2001, p. 19), quando se refere 

ao uso dos softwares de simulação e de programação. Segundo ela,“são 

excelentes recursos computacionais que permitem o aprimoramento das 

habilidades lógicas, matemáticas e de resolução de problemas”.  

 

Entretanto, o que se verifica nas escolas é uma metodologia que privilegia 

o giz e a lousa, não possibilitando a oportunidade dos alunos interagirem e 

aprenderem com seus erros, o que se acredita poder ser facilitado com o uso do 

dosimetria física. 
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computador e de softwares como material de apoio ao ensino.  Contudo, é 

importante apresentar aos alunos algumas noções, como as pontuadas abaixo. 

 
PROCEDIMENTOS 
 
a) Para o ensino da função afim: 

 

i. Primeiramente é necessária uma breve abordagem sobre a importância do 

uso de software no ensino de função; 
 

ii. Apresentação do software Excel – promover a interpretação de comandos 

com vista à construção de gráficos de função afim (anexo); 
 

iii. Proporcionar aos alunos noções para a construção de gráfico, utilizando os 

comandos anteriormente apresentados; 
 

iv. Possibilitar com que os alunos construam gráficos referentes à função afim, 

registrando as variações ocorridas no gráfico, a partir de mudanças efetuadas 

nos parâmetros a e b (coeficientes da função); 
 

v. Aplicar atividade (exposta em anexo); 
 
b) Para o ensino da função quadrática: 

 

i. Proporcionar aos alunos noções para a construção de gráficos, utilizando 

os comandos anteriormente apresentados; 

 

ii. Possibilitar com que os alunos construam gráficos referentes à função 

quadrática, registrando as variações ocorridas no gráfico, a partir de 

mudanças efetuadas nos parâmetros a, b e c (coeficientes da função); 

 

iii. Aplicar atividade (exposta em anexo); 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Nossa expectativa é levar os alunos a compreender o significado dos 

coeficientes das funções afim e quadrática usando o software Excel pois, o que se 

verifica nas escolas é uma metodologia que privilegia o giz e a lousa, não 

possibilitando a oportunidade dos alunos interagirem e aprenderem com seus 

erros, o que se acredita poder ser facilitado com o uso do computador e de 

softwares como material de apoio ao ensino.  
 

O aluno deverá perceber que a função afim é a composição de uma 

função linear com uma translação. Esta por sua vez, é o movimento que um 

objeto realiza de um ponto a outro, isto é, o deslocamento paralelo em linha reta 

de um objeto ou figura, em função de um vetor. 

 

Uma grande dificuldade que também se verifica, principalmente no 

ensino médio, é relacionar o conteúdo matemático ao cotidiano. 

 

Por exemplo, na função quadrática o aluno deve perceber que o 

coeficiente a controla a velocidade de aumento (ou decréscimo) da função 

quadrática a partir do vértice. Números positivos grandes para a fazem a imagem 

de x aumentar mais rápido, fazendo com que a parábola fique mais fechada, mais 

"magra". 

 

Ele deve perceber ainda que o coeficiente a e b, juntos, controlam o 

eixo de simetria da parábola (e também a coordenada do x do vértice) porém o 

coeficiente b sozinho é a declividade da parábola ao cortar o eixo y. 

 

E por fim, o aluno deve perceber que o coeficiente c controla a altura 

da parábola, mais especificamente, é o ponto onde a parábola corta o eixo y. 

 

Vale ressaltar que conceitos desse tipo, na maioria das vezes, são 

difíceis de compreender se simplesmente são transmitidos oralmente ou escritos 
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em um pedaço de papel; é neste momento que se julga necessário destacar a 

importância do computador e mais especificamente do software Excel. 

 
CONCLUSÕES 

 

A Informática na Educação tem uma história que pode ser analisada 

criticamente por aqueles que nela vislumbram uma possibilidade de incrementar 

as atividades pedagógicas em sala de aula. 

 

O respeito às diferenças dos alunos é de suma importância para o 

professor, pois é assim que ele consegue ajudá-los a progredir. A carência de 

maior contextualização no ensino da Matemática em sala de aula clama por 

mudanças nas estratégias e metodologias, modernizando o ensino, aproveitando 

as novas tecnologias, diminuindo as diferenças e tornando a aprendizagem mais 

significativa com visualizações e apresentações de problemas de ordem prática 

que, sem auxílio de computadores modernos, não seriam facilmente resolvidos. 
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