
TERCEIRA ATIVIDADE PROPOSTA

Uso do software gratuito GeoGebra na construção de Parábolas

Construção  de  parábolas,  pela  sua  definição  e  através  de  funções 
quadráticas, utilizando o GeoGebra.

O  Geogebra é  um  software  gratuito  de  matemática  dinâmica,  onde 
podemos  trabalhar  a  geometria,  a  álgebra  e  o  cálculo.  Este  software  nos 
oferece a oportunidade de visualizar a relação da representação algébrica com 
a geométrica de um objeto em estudo. Este software pode ser instalado nos 
computadores da escola, sem custo. 

A idéia central da primeira parte desta atividade, foi extraída da página, 
http://www.sato.prof.ufu.br/Conicas/Curso_ConicasAplicacoes.pdf,  mas  foram 
realizadas algumas adaptações para utilizar o software gratuito Geogebra. [1]

Objetivos:

 Explorar os softwares gratuitos no estudo dos conteúdos matemáticos.

 Apresentar o software  GeoGebra aos professores de matemática para 
enriquecerem suas aulas.

 Incentivar os docentes que não têm o hábito de utilizar o computador 
como ferramenta de trabalho a usar este software que pode auxiliá-lo 
muito em suas aulas.

 Demonstrar algumas utilidades do software GeoGebra na Matemática.

 Mostrar que temos softwares gratuitos, de fácil acesso, direcionados ao 
estudo da Matemática.

 Mostrar através da dinâmica, dentro do software GeoGebra, a formação 
da parábola, pela sua definição.

 Construir parábolas com as funções quadráticas, mostrando a relação 
dinâmica de seus coeficientes e suas representações gráficas.

 Mostrar  aos  alunos  que  se  pode  relacionar  a  informática  com  a 
Matemática.

 Proporcionar uma aula agradável aos alunos, utilizando uma das coisas 
que eles mais se interessam hoje, ou seja, o computador.

 Despertar a criatividade dos alunos, ao verificar o que podemos fazer 
utilizando um software, trabalhando com conteúdos matemáticos.

 Promover  uma  interação  entre  os  alunos,  utilizando  a  troca  de 
informações entre si, no âmbito da informática.
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Fundamentação Teórica

Hoje  em dia  temos  uma  aliada  que  pode  nos  auxiliar  nas  aulas  de 
matemática,  a  informática.  Além  de  ser  um  objeto  que  desperta  grande 
interesse na maioria dos alunos, podemos programar aulas utilizando softwares 
voltados para a Matemática, já que nossas escolas estão ficando cada vez 
mais equipadas para este fim. 

Creio  que a preocupação da maioria  dos docentes  de  matemática  é 
tornar  visíveis  aos  alunos,  certos  fatos  dentro  do  conteúdo  trabalhado  e 
utilizando alguns softwares, isto se torna mais fácil.

 Temos que levar em conta que atualmente, onde quer que se vá, há o 
uso do computador, portanto, alunos e professores têm que se dar conta disto, 
digo professores, porque ainda há muitos docentes que têm certo receio em 
falar em informática, quanto mais em inserir em suas aulas.

 Esta  proposta  de  atividade  procura  levar  ao  conhecimento  dos 
professores  a  grande  utilidade  que  este  software  GeoGebra pode  ter  em 
nossas aulas, pois, com ele é possível trabalhar geometria, álgebra e cálculos, 
abrindo-nos um leque de opções,  sendo possível  então,  tornar  as aulas de 
matemática mais interessantes e agradáveis aos nossos alunos.

Materiais necessários

Computadores que tenham o software  GeoGebra instalado ou que se possa 
baixar da internet.

Download e instalação do Geogebra

Em princípio  deve-se  baixar  a  última  versão  do  software  GeoGebra, 
procedendo da seguinte forma:

1. Acessar o site: www.geogebra.org [2].

2. Clicar na opção Download que fica na coluna esquerda da tela.

3. Clicar em: Download GeoGebra .

4. Aparecerá em parte  da tela,  a  figura 1 desta atividade,  onde deverá 
selecionar a opção de acordo com o seu sistema.

5. Na “telinha” que aparecer clicar em salvar.

6. Criar uma pasta para o Geogebra, clicando em nova pasta.

7. Dar dois cliques na nova pasta para selecioná-la, em seguida clicar em 
SALVAR.
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Figura 1: Opções de download 

8. Aguardar...

9. Ao concluir o donwload, clicar em FECHAR.

10. Abrir o ícone GeoGebra, que deverá estar na tela inicial.

11. Abrir o arquivo GeoGebra, com um clique duplo.

12. Clicar em EXECUTAR.

13.  Selecionar o idioma, e clicar no botão OK.

14.  Clicar em AVANÇAR.

15.  Selecionar Aceito os termos do Contrato de Licença e clicar no botão 
Avançar em cada tela que for aparecendo. 

16.  Aguardar a instalação...

17. Clicar em AVANÇAR e em seguida em CONCLUÍDO.

18.  Finalmente aparecerá a tela do GeoGebra para iniciar o trabalho.

Observação:  Caso  não  consiga  executar  o  programa,  será  necessário 
baixar a linguagem Java.

Download e instalação da linguagem Java

1. Acessar o site: www.geogebra.org 

2. Clicar na opção Download que fica na coluna esquerda da tela.

3. Clicar em: Download GeoGebra .
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4. Aparecerá em parte da tela, a figura 1 desta atividade, onde se deverá 
selecionar a última opção.

5. Na “telinha” que aparecer clicar em salvar.

6. Selecionar e salvar na pasta GeoGebra.

7. Aguardar...

8. Clicar em FECHAR.

9. Ao concluir o donwload, clicar em FECHAR.

10.  Abrir o ícone GeoGebra, que deverá estar na tela inicial.

11.  Dar um clique duplo em Setup Launcher e clicar em EXECUTAR.

12.  Aguardar...

13.  Clicar em NEXT que vão aparecendo nas telas seguintes, e por último 
clicar em FINISH.

14.  Na tela seguinte clicar em Yes para reiniciar o computador.

15.  Agora sim, o Geogebra está pronto para ser utilizado.

Encaminhamento Metodológico

Esta atividade pode ser desenvolvida com os alunos das oitavas séries 
do  Ensino  Fundamental  e  primeiras  séries  do  Ensino  Médio,  após  serem 
trabalhadas, a definição de parábola e a função quadrática. Pode ainda, ser 
utilizada quando os conteúdos que abordam as cônicas forem trabalhados. 

Esta  atividade  deve  ser  realizada  no  laboratório  de  informática  da 
escola.  Em cada computador  deverá  ficar  apenas dois  alunos,  para  que o 
trabalho se torne mais fácil, tendo a participação de todos. O professor deverá 
conversar com os alunos, passando as informações gerais sobre a atividade, 
explicando que,  para que os objetivos sejam atingidos será necessário  que 
todos caminhem juntos, ou seja, realizem a atividade “passo a passo”, para que 
concluam juntos. O aluno que tiver mais conhecimento em informática deverá 
auxiliar o colega para que todos entendam os comandos do programa. 

Realizando a atividade proposta

Para iniciar a atividade proposta, siga os “passos” a seguir:

1. Abrir a tela do GeoGebra (figura 2). Entrar no menu exibir e desmarcar 
a opção eixo para ocultar o plano cartesiano. 
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Figura 2: Tela inicial do GeoGebra

2. Construir uma reta horizontal, que será a diretriz da parábola, utilizando 

a ferramenta  e clicar em reta definida por dois pontos;

      2.1. Ocultar os pontos A e B que aparecerão sobre a reta. Clicar sobre o 
ponto  A,  com o botão direito do mouse e desmarcar a opção  exibir  objeto. 
Repetir o procedimento para o ponto B;

      2.2. Clicar sobre a reta com o botão direito do mouse, em seguida, ir para a 
opção Renomear, digitar a letra d e clicar em Aplicar ;

3. Marcar um ponto D sobre a reta d, utilizando a ferramenta Novo ponto 

;

4. Marcar um ponto F fora da reta, que será o foco da parábola;

5. Construir  um  segmento  de  reta  DF,  utilizando  a  ferramenta  Reta 

definida por dois pontos , selecionar a opção Segmento definido 
por dois pontos, em seguida, clicar sobre os pontos D e F; 
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6. Construir a mediatriz m do segmento DF, utilizando a ferramenta 
, selecionando a opção mediatriz, e clicar sobre o segmento DF;

7. Construir a perpendicular  s à reta  d,  passando pelo ponto  D.  Usar a 

ferramenta , selecionar a opção reta perpendicular, clicar sobre a 
reta d e sobre o ponto D.

8. Marcar o ponto  P  de intersecção de  t com  s,  utilizando a ferramenta 

 .  Selecionar a opção intersecção de dois objetos, em seguida 
clicar sobre as retas s e t. 

9. Selecionar  a  mediatriz  m,  clicando sobre ela  com o botão direito  do 
mouse, ir para a opção Habilitar rastro. Em seguida, utilize a ferramenta 

animação , clicar sobre o ponto D e arraste-o sobre a diretriz d. O 
lugar geométrico do ponto P (rastro),  quando D se move sobre a reta d, 
é o que chamamos de Parábola.

Após concluída esta atividade, a construção deverá ficar como mostra a 
figura 3.

Figura 3: Parábola construída através da definição, no GeoGebra

10. Para  desfazer  os  rastros  da  mediatriz  m,  clicar  no  menu  Editar e 
selecionar a opção desfazer, e começar a dinâmica novamente.

Observação:  Para alterar a cor dos objetos,  basta clicar sobre eles com o 
botão direito do mouse e selecionar a opção propriedades, em seguida clicar 
em cor, e selecionar a cor desejada.

O professor deverá neste momento, fixar a definição de parábola, que se 
encontra  em  Material  Didático –  “Parábolas  -  As  curvas  preciosas”,  p.  4, 
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mostrando que quando o ponto  D se move sobre a diretriz  d, o ponto  P está 
sempre eqüidistante do foco F e da diretriz.

Em seguida,  deve-se  dar  procedimento  ao  assunto,  já  que a  função 
quadrática foi  trabalhada com os alunos,  construindo parábolas utilizando o 
software Geogebra, mostrando a relação que há entre os coeficientes a, b e c 
da função  f(x)=ax2+bx+c e sua representação no plano cartesiano. Para isso 
deve-se prosseguir da seguinte forma: 

1. Criar um objeto a (coeficiente de x2), digitando a=2 na Barra de Entrada, 
que após clicar  Enter, aparecerá na coluna que está do lado esquerdo 
na  tela.  Clicar  sobre  o  objeto  a com  o  botão  direito  do  mouse,  e 
selecionar a opção exibir objeto.

2. Repetir o processo do item anterior para criar os objetos b (coeficiente 
de x) e c (termo independente).

3. Digitar na Barra de Entrada a função f(x)=a*x^2+b*x+c e clicar em Enter.

4. Para  observar  a  relação  do  coeficiente  a com  a  curva,  deve-se 

selecionar a ferramenta mover , em seguida, clicar sobre a bolinha 
dos valores de a que aparece na tela principal sobre uma reta, e movê-
la.  Haverá  uma  alteração  de  valores,  que  poderá  ser  observada 
graficamente.

5. Para observar a relação que há entre o coeficiente b e a curva, deve-se 
clicar sobre a bolinha dos valores de b e movê-la.

6. Para observar a interferência do termo independente c, na função, deve-
se clicar sobre a bolinha dos valores de c e movê-la.

Estes  são  apenas  alguns  exemplos  do  que  se  pode  fazer  com  o 
GeoGebra. Cabe a cada docente, explorar este software dentro deste conteúdo 
e  de  muitos  outros  que  são  abordados  em sala  de  aula.  Acredito  que  os 
próprios alunos, que tem facilidade em informática, se tiverem oportunidade de 
trabalhar  com  o  GeoGebra,  poderão  descobrir  muitas  formas  de  utilizá-lo 
auxiliando o professor durante suas aulas, tornando os conteúdos matemáticos 
mais significativos e interessantes.
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