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RESUMO

Esta dissertação apresenta os resultados de uma Pesquisa Aplicada que teve
como objetivo principal discutir e estruturar o “Laboratório Virtual de Matemática”;
no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle de uma faculdade particular da
cidade de Salvador, para os cursos de Engenharia. Uma vez que, foi identificado
no curso em questão alto índice de reprovação dos estudantes na disciplina de
Cálculo I. Este baixo rendimento é em grande parte pela má formação de
conceitos matemáticos advindos desde o Ensino Básico. A fim de estruturar este
ambiente, fizemos em conjunto com professores, um levantamento das
principais dificuldades dos estudantes na área de Matemática essencial para o
desenvolvimento do discente na disciplina de Cálculo bem como nos cursos de
Engenharia. Posteriormente elaboramos um Plano de Ensino, construímos
Objetos Digitais de Aprendizagem (Applets), no ambiente Geogebra e
sequências didáticas para o “Laboratório Virtual de Matemática”. Tais ações
desta pesquisa foram desenvolvidas com o intuito de responder a seguinte
questão: Em que medida o uso de objetos digitais de aprendizagem na
modalidade a distância podem potencializar o ensino de Função na área de
Matemática para os estudantes de Engenharia? Assim esta pesquisa foi
sustentada em alguns elementos teóricos que a caracterizam em dois eixos
chaves: as Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação e o Ensino
de Matemática. Este trabalho parte da premissa que as applets, que são Objetos
Digitais de Aprendizagem, podem potencializar a interação dos estudantes
objeto matemático: Função. Nesta perspectiva, baseamos na Teoria das
Situações Didáticas, proposta por Guy Brousseau (2008) uma vez que esta
teoria parte do pressuposto que o estudante possa conjecturar, investigar sobre
o domínio de conhecimento apresentado, não apenas consumindo uma
informação pronta e acabada. Este tipo de abordagem é fortemente usada na
Educação Matemática. Do ponto de vista metodológico, utilizamos a abordagem
qualitativa com ênfase na Pesquisa Participante pois a pesquisadora está
inserida no lócus da pesquisa. Também utilizamos da Engenharia Didática
fundamentada nos pressupostos da Teoria das Situações Didáticas (TSD). Em
adição ao projeto e com objetivo de acompanhar os processos de ensino e de
aprendizagem dos estudantes na sala virtual, foi usado o software Cmap Tools
para construção de mapas conceituais. Este registro nos permitiu vislumbrar as
inter-relações estabelecidas pelo sujeito com os objetos matemáticos propostos
no ambiente virtual. A conclusão aponta que as applets podem influenciar
positivamente nos processos de ensino e de aprendizagem da Matemática.
Palavras-Chave: Applets, Laboratório Virtual
Conceituais, Teoria das Situações Didáticas.
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ABSTRACT
This thesis presents the results of an Applied Research that aimed to discuss and
structure the "Virtual Laboratory of Mathematics"; in Virtual Environment Moodle
Learning a private college in the city of Salvador for the Engineering courses.
Since it was identified in the current issue high student failure rate in the discipline
of Calculus I. This low yield is largely by poor training of mathematical concepts
arising from the Basic Education. In order to structure this environment, we have
made together with teachers, a survey of the main difficulties of students in
Mathematics essential area for the development of the student in the calculation
of discipline as well as in engineering courses. Later we developed a teaching
plan, build Digital Learning Objects (applets) in Geogebra environment and
didactic sequences for the "Virtual Laboratory of Mathematics." Such actions of
this research have been developed in order to answer the following question: To
what extent the use of digital learning objects in the distance can enhance the
function of education in the area of Mathematics for Engineering students? So
this research was supported in some theoretical elements that characterize it in
two key areas: Information and Communication Technologies in Education and
the Teaching of Mathematics. This paper assumes that the applets, which are
Digital Learning Objects, may potentiate the interaction of students with given
mathematical object. With this in mind, based on the Theory of Didactic
Situations, proposed by Guy Brousseau (2008) since this theory assumes that
the student may conjecture, investigate the displayed domain knowledge, not
only consuming a ready and finished information. This approach is heavily used
in mathematics education. From a methodological point of view, we use the
qualitative approach and the Research Participant technique because the
researcher is part of the locus of research. We also use the Didactic Engineering
based on the assumptions of the Theory of Didactic Situations (TSD). In addition
to the project and in order to monitor the processes of teaching and learning of
students in the virtual classroom, it used the Cmap Tools software for building
conceptual maps. This record allowed us to glimpse the interrelationships
established by the subject to the proposed mathematical objects in the virtual
environment. The conclusion points out that the applets can positively influence
in the teaching and learning of mathematics.

Keywords: Applets, Virtual Laboratory of Mathematics, concept maps, Theory
of Didactic Situations.
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INTRODUÇÃO
Há alguns anos as questões que envolvem os processos de ensino e de
aprendizagem da Matemática se tornaram foco de estudo no campo profissional
e científico. Segundo Fiorentini e Lorenzato (2006) o surgimento desta
preocupação surgiu no início do século XX, atribuído à inquietação dos próprios
matemáticos e dos professores de Matemática sobre a qualidade da
divulgação/socialização das ideias matemáticas às novas gerações. Essa
ansiedade apresentada era tanto em relação à melhoria de suas aulas quanto à
atualização/modernização do currículo escolar da Matemática. Outro fator que
contribuiu para esta inciativa foi a oferta de cursos de especialização promovida
pelas universidades europeias no final do século XIX. Como também os estudos
realizados por psicólogos americanos e europeus sobre o modo como as
crianças aprendiam a Matemática. Com o Movimento da Matemática Moderna
(MMM) ocorrido nos anos de 1950 e de 1960, em nível internacional, as
pesquisas em Educação Matemática deram um salto significativo. No Brasil, o
surgimento da Educação Matemática também teve início a partir do MMM no
final dos anos de 1970 e durante a década de 1980.
Tal forma de pensar o ensino, também me preocupava desde minha
graduação em Licenciatura em Matemática. Durante o período da graduação,
nos estágios que realizei, percebi claramente quão grande era a distância entre
a linguagem matemática e a compreensão dos estudantes dos conceitos
trabalhados em aula. Esta constatação levou-me a buscar ações que pudessem
me preparar melhor para lidar com a dificuldade dos alunos na aprendizagem
em Matemática. Assim envolvi em programas de especialização com intuito de
evoluir do ponto de vista formativo. Realizei duas especializações: uma em
Psicopedagogia Institucional outra em Formação de Professores de Matemática
com Ênfase em Cálculo. Aliado às minhas formações lecionava no Ensino
Fundamental e Médio e preocupava-me com as estratégias para enfrentar as
dificuldades apresentadas pelos alunos na aprendizagem dos objetos
matemáticos.
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Ao vir de Minas Gerais para a Bahia, passei a lecionar a disciplina de
Cálculo para alunos dos cursos de Engenharia na Universidade Salvador. Mais
uma vez o desafio de aplicar propostas de ensino que pudessem diminuir a
distância entre os objetos de estudo da Matemática e a realidade dos estudantes
se apresentou como um desafio para meus estudos. Aliado a isto, comecei a
atuar como tutora das disciplinas de Cálculo, no curso de Licenciatura em
Matemática da UNEB, na modalidade a distância no sistema UAB (Universidade
Aberta do Brasil). O desafio então se tornou ainda maior. Se com os estudantes
do sistema presencial, pensar novas estratégias de ensino já era necessário,
com os estudantes da modalidade a distância se faz essencial. Neste sentido,
levando em consideração as minhas experiências no ensino presencial e no
ensino a distância, notei o quanto, realmente, era imprescindível pensar novas
estratégias de ensino para o ensino de Cálculo.
Minha vinda ao mestrado do Programa de PósGraduação, Gestão e
Tecnologias Aplicadas a Educalção - GESTEC como aluna especial em duas
disciplinas me ajudou a amadurecer uma proposta de pesquisa, bem como a
conhecer a estrutura do programa e verificar a aproximação do mesmo com o
tipo de ação que pretendia desenvolver. Estes estudos continuaram nas
discussões dos grupos de pesquisa TECINTED (Tecnologias Inteligentes
aplicadas a Educação) e TECH-MAT (Tecnologias Inteligentes e Ensino da
Matemática) liderados pelos professores Arnaud Soares de Lima Júnior e André
Ricardo Magalhães, ampliando as possibilidades de discussão acerca do tema
proposto. Todo este convívio me permitiu a oportunidade de pensar e reorganizar
minhas ideias para esta pesquisa. Após as orientações do professor André
Magalhães, decidi pesquisar o ensino da Matemática à distância baseado em
Objetos Digitais de Aprendizagem.
Neste sentido os aspectos relacionados a Educação Matemática
continuam permeando minha formação e minha atuação profissional. Assim,
como aluna regular desenvolvi a presente pesquisa intitulada como: Laboratório
Virtual de Matemática: Uma abordagem complementar no ambiente Moodle
para o aprendizado de Funções baseado em Objetos Digitais de
Aprendizagem. Trata-se de uma Pesquisa Aplicada para estruturação do
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Laboratório Virtual de Matemática que está sustentada na observação e relatos
dos profissionais de Matemática que atuam no ensino da disciplina de Cálculo
nos cursos de Engenharia, do quanto é notório o baixo desempenho dos
estudantes nesta disciplina inicial do curso que têm como principal causa as
dificuldades em conteúdos matemáticos, advindos do Ensino Básico. Os indícios
são o alto índice de reprovação analisado na disciplina.
Diante do exposto, tal pesquisa apresenta como objetivo geral:
Desenvolver o Laboratório Virtual de Matemática, no Ambiente Virtual de
Aprendizagem Moodle, baseado em Objetos Digitais de Aprendizagem, para o
ensino de Funções.
Para atingir este objetivo geral os seguintes objetivos específicos foram
traçados:
Desenvolver um plano de ensino para o Laboratório Virtual de Matemática
em conjunto com os professores de Cálculo, a partir das principais dificuldades
dos estudantes em Funções;
Desenvolver em parceria com professores os Objetos Digitais de
Aprendizagem (applets), no ambiente Geogebra;
Realizar oficinas de construção de mapas conceituais com os professores
e com os estudantes;
Analisar as atividades desenvolvidas pelos estudantes no ambiente
Laboratório Virtual de Matemática, avaliando se os objetivos propostos foram
alcançados e redimensionando as atividades, caso seja necessário.
A partir da discursão fomentada pela pesquisadora à equipe de
professores envolvidos com esta pesquisa, os mesmos indicaram o conteúdo de
Função como essencial para a formação do discente no Ensino Superior dos
cursos de Engenharia. Todas as sugestões expostas compuseram a elaboração
do Plano de Ensino para o ambiente Laboratório Virtual de Matemática. Neste
momento decidimos utilizar como estratégia de ensino as applets, que são
Objetos Digitais de Aprendizagem; ou seja, recursos digitais dinâmicos
elaborados a partir da base tecnológica do software Geogebra para fins
educacionais.
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Acreditarmos que esta ferramenta pode potencializar a interação dos
estudantes com determinado objeto matemático. Vale ressaltar que esta
ferramenta é gratuita e foi desenvolvida na plataforma JAVA, podendo ser usada
em qualquer sistema operacional.
Neste

sentido,

foi

verificado

em

artigos,

livros

especializados,

dissertações de mestrado, teses de doutorado e materiais disponíveis na internet
o uso constante destas estratégias na Educação Matemática. Para ilustrar,
destacamos a tese de doutorado de André Ricardo Magalhães (2009) e da
pesquisadora Renata Rossini (2006), bem como o livro Aprendendo Matemática
com o Geogebra de Araújo e Nóbriga (2010) dentre outros materiais que
enriqueceram esta pesquisa.
Deste modo destacamos que as bases teóricas investigadas nesta
dissertação perpassam a Educação, a Matemática, as Tecnologias de
Informação e Comunicação, a fim de caracterizar a natureza interdisciplinar do
ensino à distância da Matemática no ambiente Moodle, baseado em Objetos
Digitais de Aprendizagem.
Assim, o produto “Laboratório Virtual de Matemática” e os subprodutos
que serão apresentados no decorrer desta dissertação foram dimensionados
para contribuir com os cursos de Engenharia ao oferecer aos professores/alunos
uma maneira diferenciada de ensinar/aprender conteúdos matemáticos. Em
particular, nesta experiência usamos a Teoria das Situações Didáticas, proposta
por Guy Brousseau (2008) no intuito de modelar os processos de ensino e de
aprendizagem das Funções. Segundo Almouloud (2007) o objetivo da Teoria das
Situações Didática é caracterizar um processo de aprendizagem por uma série
de situações reprodutíveis, conduzindo frequentemente à modificação de um
conjunto de comportamentos dos alunos. Sendo a situação didática o objeto
central de estudo desta teoria, na qual são identificadas as interações
estabelecidas entre professor, aluno e o conhecimento matemático.
A escolha pelos cursos de Engenharia ocorreu devido, meu vínculo de
professora nas disciplinas de Cálculo I e Cálculo II em uma Instituição de Ensino
especializada em cursos da área de ciências exatas, que oferece na modalidade
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presencial

cursos

das

Engenharias

Mecânica,

Mecatrônica,

Elétrica,

Computação, Civil, Produção, Ambiental e de Petróleo; pertencentes a Escola
de Engenharia e Tecnologia da Informação e tem como objetivo atender uma
demanda de formação de engenheiros, necessária para o desenvolvimento do
Brasil. Ao todo a Universidade possui quatro Escolas por área de conhecimento:
Escola de Engenharia e Tecnologia da Informação; Escola de Arquitetura,
Comunicação, Design e Educação; Escola de Ciências da Saúde e Escola de
Negócios, Direito e Hospitalidade.
A proposta dos cursos da Escola de Engenharia e Tecnologia da
Informação é propiciar a formação de Engenheiros com visão ética, humanista,
crítica e reflexiva, com total integração e sinergia às demandas da sociedade,
deixando o Engenheiro de ser um profissional estritamente técnico; mas um
profissional capaz de atuar de forma pró-ativa.
Respaldados na base legal e na estrutura curricular institucional, o
currículo dos cursos de Engenharias é estruturado em três eixos/núcleos de
formação. O núcleo/eixo de conteúdos Básicos/Humanísticos, no qual a
disciplina de Cálculo pertence; o núcleo/eixo de conteúdos Profissionalizantes e;
o núcleo/eixo de conteúdos Específicos, com foco na extensão e no
aprofundamento dos conteúdos do núcleo de conteúdos profissionais. São
permeados por ações como as Atividades Complementares que fazem parte do
currículo e, permitem os alunos ampliarem a sua capacidade de interação
acadêmica. As Atividades Complementares podem ser atividades internas e
externas à universidade que contribuam para a sua formação humana e
profissional.
A proposta de formar profissionais capazes de construir sua própria
trajetória num mundo em frequentes mudanças, têm um impacto social grande.
Contribuir então para que a formação destes profissionais seja a mais rica
possível é importante, pois, por consequência acaba por interferir, positivamente,
nos campos econômicos, culturais e políticos da sociedade.
A questão investigativa proposta assim se configura: Em que medida o
uso de Objetos Digitais de Aprendizagem, na modalidade a distância, podem
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potencializar o ensino de Função na área de Matemática para os estudantes de
Engenharia?
Para responder ao questionamento dessa dissertação, utilizamos como
processo metodológico a pesquisa qualitativa por apresentar a perspectiva de
melhor compreender o questionamento proposto no contexto em que ocorre e
do qual é parte; sem ter a pretensão de generalizar a qualquer público e situação.
A abordagem escolhida foi a Pesquisa Participante, visto que o sujeito
pesquisador está envolvido com o lócus da pesquisa e, busca a partir de um
problema real, já diagnosticado pelo grupo de trabalho, o desenvolvimento
conjunto com os sujeitos da pesquisa de uma solução para a situação.
Conforme cita Borba,
O que se entende por pesquisa participante? (...) Refere-se,
antes, a uma “pesquisa da ação voltada para as necessidades
básicas do indivíduo” (Huynh, 1979) que responde especialmente
às necessidades de populações (...) levando em conta suas
aspirações e potencialidades de conhecer e agir (BORBA, 2006,
p. 43).

Segundo Landa (2006), a Pesquisa Participante se define como uma
proposta metodológica inserida em uma estratégia de ação definida, que envolve
seus beneficiários na produção de conhecimentos.
Assim como Borba (2006), Landa (2006) diz que a Pesquisa Participante
está inserida na pesquisa ação, que permite participação dos usuários do
sistema escolar na busca de soluções aos seus problemas. É neste espírito de
construção coletiva, de determinado problema, que este trabalho foi
desenvolvido.
Também utilizamos nesta pesquisa os pressupostos metodológicos da
Engenharia Didática delineada por Artigue (1988) como uma forma de trabalho
didático comparável ao trabalho do engenheiro, cuja produção exige sólido
conhecimento científico, essencial para realizar um projeto, mas também
estabelece enfrentamento de problemas práticos, para os quais não existe teoria
prévia, sendo obrigado a trabalhar com objetos mais complexos que os objetos
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depurados da ciência; tornando-se necessário construir soluções. Nessa linha
de raciocínio surgiu a Engenharia Didática que visa unir a pesquisa à prática
como referencial para o desenvolvimento de produtos para o ensino. Essa
metodologia abrange quatro etapas: Análise Preliminar, Concepção e Análise a
Priori, Experimentação e Análise a Posteriori e Validação da Experiência.
Entretanto, no decorrer do capítulo três fundamentamos estas quatro fases.
Para coleta de dados, três instrumentos foram usados neste trabalho.
Questionários e entrevistas foram usados nos encontros com os professores
para levantamento de informações básicas para a construção dos Objetos
Digitais de Aprendizagem e a construção da sala virtual. E para acompanhar os
processos de ensino e de aprendizagem dos estudantes no ambiente virtual, foi
usado o software Cmap Tools para construção de mapas conceituais. Tal técnica
apresenta a possibilidade de organizar conceitos, estruturar e documentar
conteúdos estudados, bem como acompanhar o desenvolvimento contínuo do
discente na educação à distância.
Foi neste universo que se compôs esta dissertação, subdividida em quatro
capítulos: o primeiro capítulo desta pesquisa aborda O Ensino de Matemática
pautado nas bases teóricas da Educação Matemática com foco na Teoria das
Situações Didáticas e no objeto matemático: Função. Abrangendo um breve
estudo da evolução histórica deste conceito tão importante para a Matemática.
O segundo capítulo destina-se a análise das Tecnologias da Informação
e Comunicação, sob à luz do cenário educacional contemporâneo.
O terceiro capítulo apresenta o Delinear Metodológico, inicialmente é
apresentado os sujeitos da pesquisa, a descrição do ambiente e, em seguida é
exposto os aspectos metodológicos desta pesquisa, bem como seus
procedimentos da Engenharia Didática.
No quarto capítulo, é delineado o Experimento desenvolvido nesta
investigação. Está composto pela descrição detalhada da aplicação para
elaboração do ambiente Laboratório Virtual de Matemática; bem como a análise
dos dados, do experimento que inclui o acompanhamento dos discentes na sala
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virtual e a apreciação dos mapas construídos por eles. Este capítulo abrange,
também, o relato dos estudantes sobre o laboratório virtual.
Finalizo o referente trabalho com as Conclusões indicando possíveis
Trabalhos Futuros, a partir dos resultados apresentados nesta dissertação.
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CAPÍTULO 1

O ENSINO DE MATEMÁTICA

O ensino da Matemática, embora seja uma prática desde a antiguidade,
foi impulsionado a reestruturar-se no início do século XX, quando professores de
Matemática buscaram reunir-se para pensar no ensino desta disciplina. Surge
incialmente na França, a Didáctica Matemática como campo para elaboração
das diretrizes do ensino da Matemática. Neste primeiro momento, as pesquisas
centraram-se no desenvolvimento cognitivo e psicológico do sujeito, apoiandose na abordagem vygostskyana e piagetiana.
Embora as primeiras pesquisas apresentavam-se centralizadas no
desenvolvimento cognitivo e psicológico do sujeito, outros elementos na
psicologia, na pedagogia e na filosofia foram adotados como referenciais para
estabelecimento da didática da Matemática. Desse modo a didática da
Matemática detém de um conjunto de princípios e crenças, baseado em estudos
e análises desenvolvidos por renomados autores, que servem como base para
o ensino e para a organização dessa disciplina.
Com a perspectiva de abordar em sala de aula a Matemática dentro
destes princípios e crenças, utilizamos como suporte teórico: Almouloud (2007),
Moreira (2002), Brousseau (1986), Freire (1996), Fiorentini (1995), dentre outros.
Na iniciativa de trilhar novos caminhos para o ensino desta matéria, propondo
maneira dinâmica e desafiante para a prática pedagógica.
Neste sentido, abordaremos a seguir aspectos do ensino de Matemática
aprofundando no campo da Educação Matemática, a Teoria das Situações
Didáticas, as Funções; sua história e seus conceitos possibilitando instrumentar
a ação pedagógica aqui proposta para o ensino de Matemática.
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1.1.

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

A Educação Matemática (EM) também chamada em países europeus de
Didática da Matemática apresenta-se como o estudo das relações de ensino e
aprendizagem da Matemática. Mundialmente é uma área de conhecimento
reconhecida pela comunidade acadêmica, pois possui seu próprio objeto de
estudo;

têm

uma problemática específica

e

suas próprias questões

investigativas.
(...) é possível dizer que a EM é uma área de conhecimento das
ciências sociais ou humanas, que estuda o ensino e a
aprendizagem da matemática. De modo geral, poderíamos dizer
que a EM caracteriza-se como uma práxis que envolve o domínio
do conteúdo específico (a matemática) e o domínio de ideias e
processos pedagógicos relativos à transmissão/assimilação e/ou
à apropriação/construção do saber matemático escolar
(FIORENTINI e LORENZATO, 2006, p.5).

Surgiu após o período da Matemática Moderna (décadas de 60 e 70),
quando predominava fortemente a conceituação. E, segundo Elon Lages Lima
(1999) o ensino perdia muito em objetividade, insistindo em detalhes irrelevantes
e deixando de destacar o essencial.
Quase não havia lugar para as manipulações e muito menos para
as aplicações. Por um lado, a Matemática que então se estudava
nas escolas era pouco mais do que um vago e inútil exercício de
generalidades, incapaz de suprir as necessidades das demais
disciplinas científicas e mesmo do uso prático no dia-a-dia (LIMA,
1999, p.3).

Recém-nascida, a Educação Matemática, apresentou-se diretamente
relacionada a outras áreas dos saberes como a Filosofia, a Pedagogia e a
Psicologia. Seus estudos são distintos da Matemática pura, Ciência milenar
baseada em processos hipotéticos-dedutivos que não tem por fim a preocupação
em apresentar sua possível aplicação em determinada área do conhecimento.
Desta forma caracterizam-se duas categorias de profissionais: o matemático e o
educador matemático.
O professor de matemática é chamado com frequência de
matemático. Essa associação, entretanto, nem sempre é válida,
pois suas práticas profissionais podem ser muito distintas e seus
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conhecimentos que estão na base da profissão podem não
pertencer à mesma vertente epistemológica. Embora tenham em
comum a matemática, o olhar para esse campo de saber pode ser
diferente, mesmo quando ambos pensam sobre o ensino dessa
matéria (FIORENTINI e LORENZATO, 2006, p.3).

Assim, emerge um olhar para este campo do saber, de forma diferenciada.
Segundo Fiorentini e Lorenzato (2006) a EM surge como campo profissional não
somente de ação, mas também de produção sistemática de conhecimento. No
Brasil esta fase foi marcada no início da década de 1970 e durante a década de
1980 com o surgimento da Sociedade Brasileira de Educação Matemática
(SBEM) e os primeiros programas de pós-graduação em EM; mostrando-se
evidente os esforços para realização de estudos mais sistemáticos que visavam
atender exigências acadêmicas para titulação de especialistas. De fato isto se
estende a programas de mestrado e doutorado. Neste período pesquisadores
como Sergio Lorenzato, Scipione de Pierro Neto, Luis Roberto Dante, entre
outros fizeram da EM seu principal campo de produção de conhecimentos e
marcaram novas linhas de estudo como, por exemplo a etnomatemática, a
modelagem matemática, a resolução de problemas, a prática pedagógica e a
formação de professores. Foi após esses acontecimentos que os educadores
matemáticos passaram a se identificar como tal e, a interrogar sobre a natureza
desse novo campo profissional.
Na Educação Matemática há um conjunto de conceitos e teorias que
foram desenvolvidas para analisar os processos de ensino e de aprendizagem
da Matemática; como por exemplo, Transposição Didática, Obstáculo
Epistemológico, Campos Conceituais de Vergnaud, as Representações
Semióticas de Duval, dentre outras. Conceitos estes que visam fortalecer a
compreensão entre teoria e prática. Abordaremos nesta pesquisa a Teoria das
Situações Didáticas (TSD) de Guy Brousseau, com a finalidade de propor ações
que possam potencializar o ensino e a aprendizagem do objeto matemático em
estudo - Função. Com a perspectiva de fornecer situações favoráveis para que
o aluno aja sobre o saber, transformando-o em conhecimento.
Em particular vemos a importância da abordagem epistemológica da
Educação Matemática para o ensino da Engenharia devido ao fato de contribuir
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com reflexões pertinentes ao ensino de objetos matemáticos fundamentais para
o desenvolvimento do Engenheiro. Por se tratar de áreas afins, a Engenharia e
a Matemática pertencem ao campo de estudo das Ciências Exatas, que têm o
objetivo de investigar para descobrir e aumentar o conhecimento humano de
como o Universo funciona. Assim, a formação do Engenheiro alia, além do
raciocínio lógico, conhecimentos científicos e matemáticos para produzir
avanços tecnológicos.

1.2 TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS

Com base na Teoria das Situações Didáticas, formulada por Guy
Brousseau (1986), estruturamos sequência didáticas para o ensino de Função
uma vez que esta teoria faz referência ao processos de ensino e de
aprendizagem da Matemática, através da interação entre professor e aluno,
mediado pelo saber. Como representado na figura abaixo.
Figura1: Triângulo: professor-aluno-saber

Fonte: D’Amore (2007, p.232).

Ao pensar na própria didática que atenda as especificidades da
Matemática, Brousseau (1986) criou, em sua teoria, um conjunto de situações
reproduzíveis que centra o controle da aprendizagem no sujeito e não no
professor e, tem como objetivo provocar com estas situações reprodutíveis
mudanças comportamentais nos alunos.
Para Brousseau, segundo D’Amore,
O aluno aprende adaptando-se a um ambiente que é fator de
contradições, de dificuldades, de desequilíbrios, um pouco como
a sociedade humana. Esse saber, fruto da adaptação do
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estudante, manifesta-se com as novas respostas que são a prova
da aprendizagem (D’AMORE, 2007, p. 233).

Sob a ótica de Machado (2008) a teoria de Brousseau (1986) está
fundamentada a partir dos estudos sobre o construtivismo, originados na teoria
da epistemologia genética de Piaget, onde o conhecimento é gerado através de
uma interação do sujeito com seu meio, a partir de estruturas existentes no
sujeito. Assim, a aquisição de conhecimentos depende tanto das estruturas
cognitivas do sujeito como de sua relação com os objetos. Neste sentido,
Brousseau (1986) desenvolveu um tratamento científico do trabalho didático,
tendo como base a problematização matemática e a hipótese que se aprende
por adaptação a um meio ao se produz contradições e desequilíbrios. Segundo
este mesmo autor,
Essa teoria representa uma referência para o processo de
aprendizagem matemática em sala de aula envolvendo professor,
aluno e conhecimento matemático. Trata-se de um referencial
para uma educação matemática que, por um lado, valoriza os
conhecimentos mobilizados pelo aluno e seu envolvimento na
construção do saber matemático e, por outro, valoriza o trabalho
do professor, que consiste, fundamentalmente, em criar
condições suficientes para que o aluno se aproprie de conteúdos
matemáticos específicos. Dessa forma, ao organizar o meio, o
professor tem expectativas em relação à participação dos alunos
e estes também observam o trabalho do professor e buscam
entender quais são as regras do jogo para direcionarem suas
ações (FREITAS, 2008, p. 78).

Assim, acreditamos que mudanças no aluno podem ser provocadas,
intencionalmente, pelo professor através de uma situação didática ou através
das situações adidáticas que permeiam as atividades programadas e, que
podem gerar nos sujeitos conflitos, contradições e possibilidades de
aprendizagem de novos conhecimentos.
Entretanto, entendemos que uma situação adidática não tem correlação
com uma situação não-didática, a qual ainda que possa ocorrer a aprendizagem,
não existe uma relação do professor com o aluno com o saber em jogo.
Uma situação didática, há intenção explícita de ensinar. As atividades são
estruturadas pelo professor com a intenção de gerar ações que se internalizam
e se organizam, desencadeando um processo evolutivo das estruturas
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cognitivas do sujeito. Já na situação adidática há um acordo implícito entre
professor e aluno e que visa o ensino. O professor, neste momento, não intervém
diretamente no processo.
Para clarificar a situação adidática que provém das atividades propostas
pelo professor, D’Amore (2007) ressalta que o professor estrutura o ambiente de
modo oportuno, com instrumentos adequados, com o objetivo de chegar, ao fim
da atividade, a um conhecimento específico; tudo acontece assim por, o aluno
saber que está aprendendo, que o professor está ensinando assim como o
professor é consciente do seu papel e, de como a situação está se
desenvolvendo.
Podemos dizer que o aluno trabalha de maneira independente, ao qual
tem responsabilidade, em determinados momentos do processo, de buscar
soluções para as atividades propostas; sem sofrer a intervenção direta do
professor. Com base na afirmação de Brousseau:
A concepção moderna de ensino vai, portanto, requerer que o
professor provoque no aluno as adaptações desejadas, por meio
de uma escolha cuidadosa de problemas, de modo que o aluno
possa aceita-los, agir, falar, refletir, evoluir por si próprio. Entre o
momento em que o aluno aceita o problema como seu e aquele
em que produz sua resposta, o professor se recusa a intervir,
como alguém que propõe os conhecimentos que deseja ver surgir.
O aluno sabe que o problema foi escolhido para que ele possa
adquirir um novo conhecimento, mas também deve saber que
esse conhecimento é justificado pela lógica interna da situação e
que ele pode construí-lo sem apelar a razões didáticas
(BROUSSEAU, 1986 apud A LMOULOUD, 2010, p. 35).

Assim, a escolha do problema pelo professor é parte fundamental de uma
situação didática na qual estão previstas a ocorrência das situações adidáticas;
importantes para a aprendizagem, pois levam o estudante a compreender
determinados conhecimentos através de seus próprios mecanismos.
Nesta proposta teórica quatro fases são bem distintas: fase de Ação, fase
de Formulação, fase de Validação e fase de Institucionalização do saber. Estas
fases se comunicam entre si, mas seguem a tônica de que o estudante deve
agir, interagir, testar sobre o objeto de estudo. Em seguida ele deve ser capaz
de formular uma resposta a um dado questionamento, por último, do ponto de
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vista do estudante, o mesmo deve ser capaz de validar a formulação que fez.
Essas três primeiras fases são chamadas de fases adidáticas. Como a produção
do conhecimento nessas fases adidáticas é extensa, faz-se necessário a última
fase, de Institucionalização. Esta fase é feita em conjunto professor/aluno onde
as formulações dos estudantes são verificadas e confrontadas com o saber
cientifico, relacionado ao objeto de estudo. Nesta fase saímos da situação
adidática, pois o controle sobre o saber volta para o professor na perspectiva de
formalizar o saber. Neste momento, tanto o estudante quanto o professor podem
ter grandes ganhos, pois a discussão coletiva sobre determinado tema pode
proporcionar um aprofundamento sobre o mesmo.

Situação adidática de ação

Na fase da ação, o professor elucida a atividade de tal forma que o aluno
tome para si o desafio de resolvê-la. Essa situação deve permitir a manipulação
livre ou o desenvolvimento de uma sequência para seu avanço. O aluno deve
agir sobre a situação e esta deve retorna-lhe informações sobre sua ação. Como
descrito na figura abaixo.
Figura 2: Situação adidática da ação

Fonte: Almouloud (2010, p.37)

Segundo Almouloud (2010) esta fase é essencial para o aluno exprimir
suas escolhas e decisões por ações sobre o milieu (meio). Nela, as interações
estão centralizadas na tomada de decisões, embora possa haver trocas de
informações (se os alunos trabalharem em grupo, possibilitam retroações) onde
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os estudantes podem escolher outro modelo para solucionar a atividade
proposta.
Para Machado (2008), numa situação de ação, há sempre o predomínio
quase que exclusivo do aspecto experimental do conhecimento pois, o aluno
realiza uma ação de natureza mais experimental sem, no entanto, preocupar-se
com a explicação de um resultado teórico que esclareça ou justifique a validade
de sua resposta.

Situação adidática de formulação

Na situação de formulação, o aluno formula conjecturas sobre a solução
do problema. Almouloud afirma que o objetivo da dialética de formulação é a
troca de informações.
Nesta fase de uma situação adidática, o aluno troca informações
com uma ou várias pessoa, que serão os emissores e receptores,
trocando mensagens escritas ou orais. Essas mensagens podem
estar redigidas em língua natural ou matemática, segundo cada
emissor. Como resultado, essa dialética permite criar um modelo
explícito que pode ser formulado com sinais e regras comuns, já
conhecidas ou novas. É o momento em que o aluno ou grupo de
alunos explicita, por escrito ou oralmente, as ferramentas que
utilizou e a solução encontrada (ALMOULOUD, 2010, p.38).

Conforme representado na Figura 3.
Figura 3: Situação adidática de formulação

Fonte: Almouloud (2010, p.38)

34

Para Brousseu (2008), o meio deve envolver outro sujeito, seja este
efetivo ou de maneira fictícia, a quem o emissor necessita comunicar a
informação. O que consiste em proporcionar ao aluno condições para que este
construa uma linguagem compreensível por todos. Neste caso o aluno deve se
engajar no raciocínio mais voltado para o porquê; caracterizando assim o
pensamento matemático.

Situação adidática de validação

Nesta fase o aluno começa a buscar justificativas sobre a validade das
afirmações formuladas por ele ao agir sobre o meio. Desse modo, o emissor
precisa justificar aquilo que se afirmou e o receptor, por sua vez, pode contestar
ou mesmo refutar tais proposições.
Ao analisarmos o esquema representado na Figura 4, percebemos que o
emissor apresenta a validade do modelo, por ele criado, para julgamento do
receptor que pode aprovar ou recusar o modelo apresentado.
Figura 4: Situação adidática da validação

Fonte: Almouloud (2010, p.39)

Vale ressaltar que, a dialética da validação é indissociável da formulação.
Pois, o objetivo principal da situação de formulação é a comunicação linguística
e, a dialética da validação tem por objetivo validar as asserções que foram
35

formuladas no momento da ação e da formulação. A propósito, nesta fase ainda
que está relacionada a validação do que foi formulado anteriormente; pode ainda
servir para contestar ou rejeitar proposições.

Situação de Institucionalização

A situação de Institucionalização visa estabelecer o caráter de
universalidade

do

conhecimento.

Neste

processo,

faz-se

necessário

compreendermos a noção de contrato didático, uma vez que, é esperado pelo
professor um conjunto de comportamentos específicos dos alunos, assim como
é esperado por parte dos alunos um conjunto de comportamentos do professor.
A noção de contrato didático de Brousseau (1986), descreve o estudo de
regras e condições de funcionamento da educação escolar, no que tange as
obrigações e suas respectivas quebras, entre professor e aluno.
É conveniente poder estimar as situações pedagógicas previstas nas
atividades propostas porém, como na análise da teoria da Situação Didática está
envolvido professor-aluno-conhecimento, é provável que possa haver a
construção da resolução de um problema por um aluno que, dificilmente o
identificará como conhecimento novo. Torna-se necessário o reconhecimento
externo. Portanto, cabe ao professor a gestão da institucionalização. Segundo
Magalhães (2009), este é o momento que o professor proporciona ao estudante
uma fixação convencional e explícita sobre o estatuto cognitivo do saber.
Nesta fase a sistematização acontece por meio da apresentação de
definições, propriedades e teoremas.
A ilustração a seguir contém uma síntese das principais fases da Teoria
da Situação Didática, sendo o aluno responsável pela sua aprendizagem e o
professor, mediador do processo.
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Figura 5: Fases da Teoria da Situação Didática

Fonte: Freitas (2008, p.103)

Assim, a dialética da institucionalização visa estabelecer a relação entre
professor e aluno para fixar convencionalmente e explicitamente o estatuto
cognitivo do conhecimento. Nesta fase é proposto que professores e alunos
dialoguem sobre o conhecimentos matemáticos construídos, relativo ao objeto
abordado por meio da linguagem matemática mais formal. Portanto, trata-se da
caracterização do conhecimento a partir dos saberes matemáticos. Onde o
professor expõe os conhecimentos relevantes articulados pelos alunos, durante
a validação, e sua ligação com os outros conhecimentos e saberes já
estabelecidos.

1.3 OBJETO MATEMÁTICO: FUNÇÃO

Função é um dos conceitos mais importantes da matemática básica
essencial para as disciplinas do ensino superior. De modo geral, as funções são
definidas por leis e propriedades específicas. Assim, no ensino da matemática
básica

as

funções

são

estudadas

separadamente,

conforme

suas

características. Por exemplo: Função Afim, Função Quadrática, Função Modular,
Função Exponencial, Função Logarítmica, Função Trigonométrica.
Segundo Lima (1999), o ensino de matemática se alicerça em dois
conceitos fundamentais, Teoria de Conjuntos e Funções. Neste sentido o autor
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considera importante trabalhar com algumas propriedades dos números reais,
antes de estudar as propriedades das funções reais de uma variável real; cujo
domínio1 é o conjunto dos números reais e cujo contra domínio2 é também um
conjunto dos reais.
Desta forma os livros didáticos e os professores abordam estes conceitos
no Ensino Fundamental e Médio porém, os alunos acabam por não associar o
conteúdo com as situações reais que lhes cercam.
Como afirma Rossini (2006), conceitos básicos como o de Função são
mal estruturados em muitos estudantes e até mesmo professores de
matemática. Já Magalhães(2009) discute que os alunos dos cursos de exatas
mostram grandes dificuldades nas disciplinas matemáticas existentes no Ensino
Superior.
Assim, tendo em vista a necessidade de ressignificar a prática docente no
que tange o ensino de Função; neste trabalho em particular, abordamos o uso
de softwares educativos com o intuito de potencializar o processo de ensino da
Matemática. Desta forma, visamos despertar no aprendiz o interesse pela
aprendizagem do conteúdo que é a base para disciplinas do Ensino Superior.
Como Lévy (2004) cita; os elementos computacionais modificam e interferem
nos processos de ensino e de aprendizagem dos sujeitos.
Pesquisadores têm corroborado que os softwares matemáticos tem
potencializado o ensino da Matemática. Entendemos que a manipulação dos
softwares, no sentido de construção e reorganização, exige por parte dos
estudantes uma reflexão mais ampla a respeito do que eles têm domínio. No
entanto percebemos que, para compreendermos o conceito de Função
necessitamos aprofundarmos na história deste objeto matemático mostrando
sua evolução e seu uso como instrumento para estudo dos fenômenos naturais.
Indispensável para a formação do Engenheiro que visa as aplicações deste
1

O domínio é constituído por todos os valores que podem ser atribuídos à variável independente 𝑥.
O contra domínio é constituído por todos os elementos que podem corresponder aos elementos do
domínio.
2
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objeto ultrapassando apenas o domínio matemático.
É o que se refere Simmons (1987), quando discorre sobre a disciplina de
Cálculo e em especial sobre o objeto matemático função,
O Cálculo é o ramo da Matemática cujo principal objetivo é o
estudo do movimento e da variação. É um instrumento
indispensável de pensamento em quase todos os campos da
ciência pura e aplicada – em Física, Química, Biologia,
Astronomia, Geologia, Engenharia e até mesmo em algumas das
ciências sociais. Tem também muitas aplicações importantes em
outras partes da Matemática, especialmente na Geometria.
Qualquer que seja o padrão de medida, os métodos e as
aplicações do Cálculo estão entre as maiores realizações
intelectuais da civilização. (...) “Função” é o principal conceito das
ciências exatas. Ele nos oferece a perspectiva de compreender e
correlacionar fenômenos naturais por meio de instrumental
matemático de grande e, às vezes, misterioso poder. O conceito
de função é tão vitalmente importante para todo nosso trabalho
que devemos batalhar muito para torna-lo claro, para além de
qualquer possibilidade de confusão (SIMMONS, 1987, p.1).

De fato, a Matemática está entrelaçada com a história e o
desenvolvimento das civilizações. Por esta razão, delineamos no subcapítulo
seguinte, a História das Funções e Conceitos com o intuito de clarificar a
evolução deste objeto matemático e propiciam um aprendizado mais amplo para
futuras aplicações as outras ciências.
Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais:
A história da matemática pode oferecer uma importante
contribuição ao processo de ensino e aprendizagem dessa área
do conhecimento. Ao revelar a matemática como uma condição
humana, ao mostrar as necessidades e preocupações de
diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, ao
estabelecer comparações entre conceitos e processos
matemáticos do passado e do presente, o professor cria
condições para que o aluno desenvolva atitudes e valores mais
favoráveis diante desse conhecimento. Além disso, conceitos
abordados em conexão com sua história constituem veículos de
informação cultural, sociológica e antropológica de grande valor
formativo. A história da matemática é, nesse sentido, um
instrumento de resgate da própria identidade cultural (PCNS,
1999, p.42).
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Assim, ostentaremos a história das Funções e Conceitos como subsídio
para elaboração das atividades pedagógicas. Tal recurso didático contribui para
o aprimoramento e a valorização do aprendizado matemático. É importante
destacarmos que a construção do que é estudado hoje, passou por um longo
processo histórico, até chegar a atualidade, e que muitas descobertas que foram
feitas há muito tempo vem sendo usadas até hoje.

1.4 HISTÓRIA DAS FUNÇÕES E CONCEITOS

No dicionário (Ferreira, 2008), encontramos a definição de Função assim:
Relação entre dois ou mais conjuntos, definida por uma regra que associa, a
cada elemento de um conjunto, não mais de um elemento determinado de outro.
Tal “definição”, embora abranja a Álgebra e a Geometria, deixa de englobar a
concepção de Função de modo dinâmico. Trazendo assim, a definição de
Função como um conjunto de pares ordenados; definida por Lima (1999) como
uma concepção estática.
No geral, os livros didáticos coexistem as concepções de Função como
interdependência entre duas grandezas e como correspondência.
No entanto, há livros que dispõem de uma perspectiva dinâmica onde
consideram Função como máquina de entrada e saída. Esta compreensão de
Função tem vínculo com a história do conceito de Função, quando consideravase como uma máquina que faz algo. Assim, torna-se importante conhecer as
origens desse objeto matemático; acompanhar o seu desenvolvimento histórico,
bem como identificar sua importância na Matemática.
Segundo Youschekevitch (1981), este conhecimento passou por três
etapas: Antiguidade, Idade Média e Modernidade.
Na Antiguidade, o conceito de Função não foi propriamente concebido
mas, neste período arquitetou-se a necessidade do homem de associar uma
pedra a cada animal visando o controle do seu rebanho. Surge, de certa forma
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uma relação de dependência entre as pedras e os animais. Criando-se o
conceito de número.
Usando os dedos das mãos podem ser representados coleções
contendo até dez elementos, combinando dedos das mãos e dos
pés pode-se ir até vinte. Quando os dedos humanos eram
inadequados, podiam ser usados montes de pedras para
representar uma correspondência com elementos de um outro
conjunto (BOYER, 1996, p.2).

Já os Babilônios, construíram tabelas em argilas. Onde, segundo Garbi
(2007) os ensinamentos eram transmitidos da forma: faça isso, depois isso, em
seguida isso e esse é o resultado.

Tabela 1: “Livro” babilônico de exercícios de Geometria (cerca de 1700 a.C.) e
Tablete Plimpton 322 (cerca de 1800 a.C.)

Fonte: Garbi (2007, p.12)

Outro impressionante tablete, produzido pelos babilônios entre
1900 a.C. e 1600 a.C., é chamado Plimpton 322, pertencente à
coleção G. A. Plimpton da Universidade de Colúmbia, USA. Tal
tablete apresenta uma relação de 15 pares de números inteiros
tais que um é hipotenusa e o outro é cateto de um mesmo
triângulo retângulo (GARBI, 2007, p.12).

Conforme refere o autor acima, dificilmente esta relação é obtida por
tentativa, uma vez que os números envolvidos passavam das dezenas. Assim,
historiadores procuram uma explicação para este feito babilônico uma vez que,
não havia sido desenvolvido procedimentos e regras para resolução desses
problemas.
Neste mesmo sentido, os egípcios também construíram tabelas, porém
em papiros e com nível de conhecimento mais elevado.
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Tabela 2: Questão geométrica no Papiro de Ahmes (1650 a.C.)

Fonte: Garbi (2007, p.13)

Para os egípcios, o desenvolvimento da Matemática se deu de forma
indutiva no vale do Nilo, com finalidades práticas na arquitetura; na agrimensura,
etc. Diferentemente dos Babilônios que empregavam seus estudos na
astronomia.
Desta forma, a ideia de dependência de quantidade apareceu tanto nas
tábulas do babilônicos quanto nos papiros egípcios, onde associavam valores
em tabelas; o conceito de Função estava implícito. O conhecimento que se tinha,
não foi suficiente para proporcionar as noções mais gerais de Função.
Foi na Idade Média que a noção de dependência foi concebida. Neste
período, caso concreto de dependência entre duas quantidades era definido por
descrição verbal ou por gráficos, mais que por uma fórmula. Neste período, a
ciência européia do século XIV, se destacaram as escolas de Filosofia Natural
em Oxford e em Paris a Matemática como o principal instrumento para o estudo
dos fenômenos naturais.
Na França, o principal representante desta doutrina foi Nicole Oresme
(1323-1382). Segundo Magalhães (2006), Oresme foi um dos primeiros a
descrever graficamente a relação entre velocidade e tempo. Em seu trabalho
conhecido como Latitude das Formas, o matemárico conseguiu traçar o gráfico
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da velocidade em função do tempo, de um corpo que se move com aceleração
constante.
Os termos latitude e longitude, que Oresme usou, são
equivalentes, num sentido amplo, às nossas ordenada e abscissa,
e sua representação gráfica assemelha-se com nossa geometria
analítica. Seu uso de coordenadas, é claro, não era novo, pois
Apolônio, e outros antes dele, tinham usado sistemas de
coordenadas, mas sua representação gráfica de uma quantidade
variável era novidade. (...) A representação gráfica de funções,
conhecida então como a latitude das formas, continuou a ser um
tópico popular desde o tempo de Oresme até o de Galileu
(BOYER, 1996, p.181).

A seguir, a Figura 6 expressa o gráfico da velocidade num movimento
uniformemente acelerado trabalhado por Oresme.
Figura 6: Exemplo de um gráfico na Idade Média

Fonte: Rossini (2006, p.35)

Salientamos que, na Linha das longitudes, pontos eram marcados
representado instantes de tempo onde, para cada instante de tempo era traçado
um segmento de reta (Linha de latitudes), perpendicular a longitude cujo
comprimento representava a velocidade. Nas extremidades desses segmentos,
formam a Linha do ápice que estão alinhadas. Nesta relação, a Linha do ápice
é compreendida como representação gráfica obtida através da variação da
latitude dependendo de sua longitude.
No período Moderno, final do século XVI e ao longo do século XVII, a
classe das funções analíticas, geralmente expressas por meio de somas de
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séries infinitas, surgiram como principal objeto de estudo da Matemática;
ganhando lugar central, nas ciências exatas.
Os principais responsáveis por essa mudança foram Descartes (15691650) e Fermat (1601-1665). Trabalhando, cada qual a seu modo, de formas
independentes, eles conseguiram aplicar a álgebra à geometria, o que veio a
culminar na moderna Geometria Analítica.
Em seus estudos, Descartes escreveu a obra La Géométrie que revela
um avanço em relação a geometria grega. Demostrando como a Geometria
poderia ser estudada por meio da Álgebra.
O que Descartes fez foi mostrar que a Álgebra já evoluíra de tal
modo que poderia servir de ferramenta para os estudos da
Geometria, o inverso do que ocorrera no tempo dos gregos,
quando a Aritmética e a Álgebra elementar precisavam do apoio
da Geometria para melhor visualização e entendimento (GARBI,
2007, p.190).

Por ser uma obra de difícil apreensão, alguns comentaristas, como o
matemático holandês Frans Van Schooten, procuraram torna-lo mais
compreensível ao público médio. Segundo Garbi (2007), foi através de uma
edição comentada por Schooten que Newton tomou conhecimento da Géométrie
e, mesmo assim, precisou de três tentativas para conseguir ler até o fim.
Sua obra é frequentemente descrita como simplesmente uma aplicação
da álgebra à geometria porém, em moldes distintos de como este assunto tem
sido entendido nos últimos 300 anos. Assim definia Função como sendo
qualquer potência de x, como: x2, x3, etc. Além do costume de denotar constantes
e variáveis pelas letras a, b, c e x, y, z.
Na mesma época que viveu Descartes, o matemático e cientista francês,
Pierre de Fermat também contribuiu muito para a criação da Geometria Analítica
porém, sua influência foi limitada por não publicar suas descobertas, difundindo
suas ideias apenas por cartas aos amigos e anotações. Como relata Simmons
(1987),
Ele inventou a Geometria Analítica em 1629 e descreveu suas
ideias num pequeno trabalho com o título Introdução aos lugares
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geométricos planos e sólidos, que circulou sob forma de
manuscrito desde 1637 mas não foi publicado por Fermat em vida.
O crédito dessa descoberta é usualmente dado a Descartes
baseado em seu trabalho Geometria, que foi publicado no fim de
1637 como apêndice de seu famoso Discurso do Método.
Entretanto, nada do que poderíamos reconhecer como Geometria
Analítica pode ser encontrado no ensaio de Descartes, exceto
talvez a ideia de usar Álgebra como linguagem para abordar
problemas geométricos. Fermat teve a mesma ideia, mas fez algo
importante com ela: ele introduziu eixos perpendiculares e
descobriu as equações gerais de retas e circunferências e as
equações mais simples de parábola, elipses e hipérboles, e
depois mostrou de um modo bastante completo e sistemático que
toda equação de 1º e 2º graus pode ser reduzida a um desses
tipos. Nada disso está no ensaio de Descartes, mas para dar-lhe
o que é devido, ele introduziu várias convenções notacionais que
estão ainda em uso – o que dá a sua obra uma aparência moderna
-, enquanto Fermat utilizava um simbolismo algébrico mais antigo
e agora arcaico. O resultado é que superficialmente o ensaio de
Descartes parece como se fosse Geometria Analítica, mas não é;
enquanto o de Fermat não parece, mas é (SIMMONS, 1987,

p.695).
Como a obra Introdução aos Lugares Geométricos, de Fermat, não foi
publicado em vida; para muitos a invenção da geometria analítica foi considerada
de Descartes, unicamente. Em sua exposição, Fermat apresentava-se muito
mais didático que Descartes. No entanto, sua geometria analítica é muito mais
próximo da geometria analítica abordada atualmente. Foi Fermat que determinou
na Matemática os máximos e mínimos de uma Função, bem como o desenho da
reta tangente à curva.
Ainda em meados do século XVII, dentre outros estudiosos, Newton
(1642-1727) e Leibniz (1646–1716) descobriram o desenvolvimento das séries
infinitas. Newton, em 1665, começa a pensar em taxa de variação, quantidades
de variáveis continuidades de variáveis continuamente como: comprimentos,
áreas, volumes, entre outras. Já Leibniz foi quem primeiro usou o temo “Função”
no manuscrito Methodus tangentiun inversa, seu de fuctionibus; ele usou o termo
para designar a dependência de uma curva de quantidades geométricas como
as sub tangentes e sub normais. Deste modo, a invenção do Cálculo foi creditado
a eles, uma vez que suas ideias e métodos não tinham sido publicados até cerca
de 20 anos após a morte de Fermat.
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Com sua honestidade usual em tais assuntos, Newton afirmou –
numa carta descoberta apenas em 1934 – que suas primeiras
ideias próprias a cerca do Cálculo vieram diretamente “da maneira
pela qual Fermat traçava tangentes”. (...) Entretanto, com o auxílio
de sua nova Geometria Analítica, Fermat era capaz não só de
descobrir as equações de curvas clássicas familiares mas
também de construir uma variedade de novas curvas
simplesmente escrevendo várias equações e considerando os
gráficos correspondentes. Esse grande aumento na variedade de
curvas que passou a estar disponível para estudo aguçou seu
interesse no que veio a ser chamado “o problema das tangentes”.

(SIMMONS, 1987, p.696).
O que Newton observou é que Fermat foi o primeiro a conceituar reta
tangente a uma curva dada em um determinado ponto P. Conforme demonstrado
na figura abaixo:
Figura 7: Reta tangente a uma dada curva num dado ponto P

Fonte: Simmons (1987, p.696)

Neste contexto, Fermat considerou um ponto Q próximo do ponto P, sobre
a curva, passando por estes dois pontos, desenhou a reta secante PQ à curva e
considerou a reta tangente ao ponto P, quando Q desliza ao longo da curva em
direção a P. Essa ideia foi essencial para desenvolvimento do Cálculo; cujo
principal objetivo é o estudo de funções.
Para representar as diversas ideias atribuídas ao objeto em estudo:
Funções, apresentamos em escala cronológica a concepção de Função descrita
pelos matemáticos: Descartes, Newton, Leibniz, Jean Bernoulli, Euler,
Condorcet, Lacroix, Lagrange, Cauchy, Fourier, Lobatchevsky, Dirichelet,
Hankel, Dedekind, Cantor e Bourbaki.
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Tabela 3: Síntese das concepções de Função

Fonte: Rossini (2006, p.54)

A noção de Função, foi assim evoluindo ao longo dos séculos. Como
consequência desta evolução, surgem numerosas aplicações da Matemática a
outras ciências. O resultado desta evolução histórica, levou-nos ao conceito de
Função ao final no século XIX. Na atualidade, a ideia fundamental de Funções é
de correspondência arbitrária.
Segundo Lima (1999), um exemplo flagrante da falta de objetividade, que
persiste nos livros didáticos brasileiros é a definição de Função como um
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conjunto de pares ordenados. Os matemáticos e os usuários da Matemática,
costumam pensar numa Função de modo dinâmico, em contraste com esta
concepção estática.
Para um matemático, ou um usuário da Matemática, uma função
𝑓: 𝑋 → 𝑌, cujo domínio é o conjunto X e cujo contra-domínio é o
conjunto Y, é uma correspondência (isto é, é uma regra, um
critério, um algoritmo ou uma série de instruções) que estabelece,
sem exceções nem ambiguidade, para cada elemento x em X sua
imagem f(x) em Y. Um purista pode objetar que correspondência,
regra, etc. são temos sem significado matemático. A mesma
objeção, entretanto, cabe na definição de função como conjunto
de pares ordenados, pois, para termos um conjunto,
necessitamos de uma regra, um critério, uma série de instruções
que nos digam se um dado elemento pertence ou não ao conjunto.
Além do mais, a definição de função como uma correspondência
é muito mais simples, mais indutiva e mais acessível ao
entendimento do que a outra, que usa uma série de conceitos
preliminares, como produtos cartesianos, relação binária, etc. Por
isso mesmo ela é utilizada, por todos, exceto os autores de livros
didáticos brasileiros (LIMA, 1999, p.3).

Ainda, segundo o autor acima, nos livros-textos adotados é marcante a
manipulação de listas de exercícios e exames como se a Matemática resumisse
a elas; o que são imprescindíveis, mas precisam ser comedidos e, sempre que
possível, úteis para empregos posteriores. Isso tem bastante a ver com o fato
de que o manuseio eficiente de expressões numéricas e símbolos algébricos
impõe a formação de hábito mentais de atenção, ordem e exatidão, porém não
exige criatividade, imaginação ou capacidade de raciocinar abstratamente.
Concordamos com Lima (1999) quando chama atenção para as
atividades que exigem hábitos mentais de atenção, mas não exigem criatividade,
imaginação ou capacidade de raciocinar abstratamente.
Assim, diante do exposto, acreditamos que o estudo do conceito de
Função é relevante para esta pesquisa pois, evidencia as diferentes concepções
de Função que emergiram ao longo dos anos, assim como as dificuldades
históricas para definir este objeto matemático. O que nos permite avaliar quais
ferramentas poderíamos utilizar para o ensino deste objeto, de modo que seja
significativo e estimulante para o aluno do ensino à distância.
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Pautada nas tecnologias da informação e da comunicação, consideramos
que a prática pedagógica e a aprendizagem, deste conceito, possa ser
conduzido de forma relevante através de dispositivos dinâmicos e desafiantes
para o estudante.

49

CAPÍTULO 2

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA
EDUCAÇÃO

Diante de um cenário de contínuas mudanças vivenciadas pela sociedade
contemporânea com o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC), vem à tona, de modo contundente as mudanças, também, no contexto
educacional. Desta forma acreditamos que, com o impacto das TIC no processo
educacional, torna-se necessário, os educadores, repensarem suas práticas
docentes.
Contudo, faz-se necessário, conhecer a metodologia de ensino da
Matemática dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem, usando as
ferramentas didáticas adequadas a realidade em estudo.

2.1 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Com o aumento do número de informações e o acesso a internet, a
sociedade contemporânea tem vivenciado novas formas de ensino e
aprendizagem.
Esse processo foi marcado no decorrer dos últimos anos com as
significativas mudanças apresentadas na Educação a Distância. Tais mudanças
foram impulsionadas pelo advento das Tecnologias de Informação e
Comunicação na sociedade atual. Desencadeando assim, um amadurecimento
dos processos de ensino e de aprendizagem efetivado nos Ambientes Virtuais
de Aprendizagem - Moodle.
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O Moodle é um software livre, de apoio a aprendizagem, executado num
ambiente virtual e tem como principal característica o Learning Management
System (Sistema de Gestão de Aprendizagem) com suporte da internet. Nele
geramos os Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA – destinados ao suporte
de atividades mediadas pelas TIC que permitem integrar diversas mídias, dentre
elas os softwares para ensino da Matemática.
As práticas e ações efetivadas nesses ambientes não têm a
pretensão de desenvolver habilidades inerentes ao manuseio das
TIC, mas instituir processos de negociação, onde os sujeitos
possam interagir e co-laborar na construção de arguições e de
reflexões acerca de situações e de necessidades de cada sujeitointerativo. Os processos de interação exigem reciprocidade ética
entre os sujeitos, uma vez que valoriza as múltiplas linguagens e
possibilita sua tomada de consciência na dinâmica do movimento
(HETKOWSKI, 2015, p.1).

Assim, a Educação a Distância se desenvolve nos ambientes digitais com
acesso à internet, favorecendo a disseminação da informação e da
comunicação. Cuja comunicação ocorre nestes ambientes de forma síncrona ou
assíncrona. A comunicação síncrona ocorre em tempo real e a comunicação
assíncrona dispensa a participação, simultânea, dos utilizadores dos ambientes
virtuais de aprendizagem.
Esses ambientes virtuais favorecem não apenas atender alunos situados
distantes geograficamente das instituições educacionais, como também não
predispõe de recursos midiáticos com simples transposição de conteúdos e
métodos de ensino para o meio digital. São ambientes planejados com recursos
que favorecem a educação, pois potencializam e tornam dinâmico os processos
de ensino e de aprendizagem, como afirma Lévy (1996) “O computador é,
portanto, antes de tudo um operador de potencialização da informação.” que nos
permitem realizar atividades de aprendizagem de forma diferente às de antes.
Passou-se portanto da aplicação de saberes estáveis, que
constituem o plano de fundo da atividade, à aprendizagem
permanente, à navegação contínua num conhecimento que
doravante se projeta em primeiro plano. O saber prendia-se ao
fundamento, hoje se mostra como figura móvel. Tendia para a
contemplação, para o imutável, ei-la agora transformando em
fluxo, alimentando as operações eficazes, ele próprio operação.
Além disso, não é mais apenas uma casta de especialista mas a
grande massa das pessoas que são levadas a aprender, transmitir
51

e produzir conhecimentos de maneira cooperativa em sua
atividade cotidiana (LÉVY, 1996, p.53).

Todavia, o ensino à distância transformou o que, durante muito tempo foi
associado ao ensino como sendo a transmissão de conhecimentos e a
aprendizagem à capacidade de reproduzir aquilo que era ensinado pelo
professor. Agora, no ambiente Moodle, espaço que sustenta a construção do
saber, inserção e troca de informações pelos participantes, envolve professores
e aprendizes em ações para produção de novos conhecimentos. Isso sustenta a
necessidade de uma mudança de paradigma na educação, uma vez que na
formação tradicional o professor é responsável pela condução do ensino; o
centro da aprendizagem. Neste novo contexto, o professor deixa de ser o centro
da aprendizagem e passa a atuar como mediador do processo.
Desta forma, este novo modelo de ensino, onde o aluno torna-se o centro
dos processos de ensino e de aprendizagem, exige do aprendiz maior
planejamento de suas ações, organização, controle e responsabilidade sobre o
seu processo de aprendizagem, interação com os outros e com as ferramentas
disponíveis na plataforma.
Alguns alunos não aceitam facilmente esta mudança na forma
de ensinar e aprender. Estão acostumados a receber tudo pronto
do professor, e esperam que ele continue “dando aula”, como
sinônimo de ele falar e os alunos escutarem. Alguns professores
também criticam essa nova forma, porque parece um modo de
não dar aula, de ficar “brincando” de aula (MORAN, 2000, p. 54).

A construção e reconstrução do conhecimento é um processo pelo qual o
indivíduo é agente ativo, tornando incompatível com a ideia de que o
conhecimento possa ser adquirido ou transmitido como no ensino tradicional
ainda se permite pensar.
(...) educador e educando, co-intencionados à realidade,
encontram-se em uma tarefa em que ambos são sujeitos no ato
não só de desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas
também, no de recriar este conhecimento (FREIRE,1982, p.61).

O aprender não vem do outro, mas do próprio sujeito. Da maneira que
interage com os objetos de estudo, com os outros e da forma que interpreta esta
interação.
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Maturana e Varela (2005) coadunam com essa ideia quando elucidam as
bases da ciência do conhecimento como processos contínuos que construímos
em toda a vida e, afirmam que vivemos no mundo e por isso fazemos parte dele
e, compartilhamos com os outros seres vivos, construindo conhecimento a partir
desta interação.
Em suma: se a vida é um processo de conhecimento, os seres
vivos constroem esse conhecimento não a partir de uma atitude
passiva e sim pela interação. Aprendem vivendo e vivem
aprendendo (MATURANA e VARELA, 2005, p.12).

Com isso o construtivismo tem sido a abordagem teórica mais utilizada
pelos profissionais da educação para orientar o trabalho docente, tanto no ensino
presencial quanto on-line. Ocasionando diferentes propostas educativas que
incorporam as TIC no ensino com o objetivo de promover trocas e constantes
interações.
Dentro desta perspectiva e atendendo a esta necessidade, abordaremos
o uso de Objetos Digitais de Aprendizagem e Mapas Conceituais Digitais na
Educação Matemática à distância. Discutiremos que as TIC, em especial os
Objetos Digitais de Aprendizagem e os Mapas Conceituais Digitais, têm
fundamental importância nos processos de ensino e de aprendizagem, uma vez
que através deles é possível realizar investigações, conjecturar e avaliar sobre
determinado objeto matemático.

2.2 OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Objetos

Digitais

de

Aprendizagem

(Applets)

são

aplicativos

computacionais usados em grande escala no ensino da Matemática. Suas
animações são focadas no desenvolvimento de tópicos específicos, prédeterminados por quem o projeta. Estes aplicativos requerem poucos recursos
de memória para serem executados e, normalmente, são portáveis entre
sistemas operacionais. Podem ser projetados no software Geogebra sem
necessidade do domínio de programação.
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O fato do software Geogebra possibilitar a construção das applets de
forma fácil, possibilita criar atividades que seriam difíceis de serem elaboradas
sem esta ferramenta. Assim, em vez de transmitir a Matemática como ciência
pronta e acabada, podemos criar Objetos Digitais de Aprendizagem, permitindo
que o estudante possa conjecturar, investigar sobre o domínio de conhecimento
apresentado, não apenas consumindo uma informação pronta e acabada.
Este tipo de abordagem é usada na Educação Matemática. Em particular
pela Teoria das Situações Didáticas, citada anteriormente, proposta por
Brousseau (2008). Para Magalhães (2009, p. 91) “a abordagem desta teoria
centra o controle da aprendizagem no sujeito e não no professor, como uma
possibilidade de resgate por parte dos estudantes dos mecanismos necessários
a seu desenvolvimento pessoal.”
Neste sentido Araújo e Nóbriga (2010) discorrem sobre o uso do software
Geogebra para o ensino e a aprendizagem.
Apesar do Geogebra fornecer condições que permitem a
elaboração de situações que favorecem a construção de
conhecimentos pelo aluno, ele, sozinho, não pode ensinar coisa
alguma. Para que haja aprendizagem efetiva com este recurso, é
necessário a elaboração de situações de uso (ARAÚJO e
NÓBRIGA, 2010, p.3).

Deste modo, o uso de aplicativos possibilita ao professor criar, a partir dos
arquivos dinâmicos, estratégias de ensino baseadas no desenvolvimento de
sequências didática, a fim de estimular o raciocínio do discente, trabalhar sua
autonomia, sua capacidade de tomada de decisão; visando que, ao interagir com
as applets propostas, o discente pode investigar, experimentar e estabelecer
relações sobre determinado conceito proposto.
Acreditamos que, quando o aluno participa ativamente do processo de
construção do aprendizado de determinado conceito, este pode ser significativo,
uma vez que, segundo Ausubel (2000), a “Aprendizagem Significativa é o
processo através do qual uma nova informação se relaciona à estrutura cognitiva
do aprendiz”, ou seja, uma novidade consegue relação com o conhecimento
prévio do aluno, fazendo com que o significado lógico do material de
aprendizagem se transforme em significado psicológico para o sujeito. Moreira
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(2001) afirma que as características básicas para esse tipo de aprendizagem são
a não arbitrariedade do processo, onde existem conhecimentos anteriores que
reforçam ou remetem positivamente à novidade apresentada e a substantividade
do processo, onde a novidade é entendida em seu conteúdo, podendo ser
retransmitida de forma diferente sem perda do conceito inicial.
Essa concepção encontra-se em consonância com a proposta
pedagógica do software Geogebra desenvolvido por Markus Hohenwarter
(2001), pois, além de ser uma ferramenta dinâmica que combina conceitos de
Geometria, Álgebra e Cálculo, o mesmo foi desenvolvido para ser utilizado no
ensino da Matemática e tem como objetivo colaborar para a prática docente
inovadora, uma vez que seu intuito é de aprimorar a interatividade do usuário
com as funções. É uma ótima ferramenta que leva a construção geométrica a
partir de fórmulas algébricas e apresenta como vantagem didática, a
representação, ao mesmo tempo, e em um único ambiente, as características
geométricas e algébricas de um mesmo objeto. Além do mais, é um software
livre, disponível no sitio http://www.geogebra.org/ para dowload gratuito.
No software é possível contemplar duas zonas diferentes de
representação do objeto matemático: Zona Gráfica e Zona Algébrica; como
projetado na imagem abaixo.
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Figura 8: Janela inicial do Geogebra. Na parte de cima as barras de menu e ícones. À esquerda a Zona
Algébrica e à direita a Zona Gráfica e na parte inferior a caixa de Entrada.

ZONA

ZONA

ALGÉBRICA

GRÁFICA

Para inserir expressões algébricas no Geogebra pode ser usado a caixa
de Entrada posicionada na parte inferior da tela ou através da construção
geométrica na Zona Gráfica, usando as ferramentas disponíveis na Barra de
Ferramentas. Para cada objeto criado na Zona Gráfica, aparece uma
representação na Zona Algébrica e vice-versa. Por exemplo, inserindo na caixa
de Entrada f(x) = x^2 aparece a função na Zona Algébrica e seu respectivo
gráfico na Zona Gráfica.
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Figura 9: O comando digitado na caixa de Entrada será mostrado na Zona Algébrica e, caso tenha um ente
geométrico correspondente, será plotado na Zona Gráfica. No exemplo tem-se a função f(x) = x2 e sua
respectiva representação geométrica.

Este objeto é considerado Objeto Livre; criado sem a relação com
qualquer objeto existente. Já os Objetos Dependentes, são criados como
recursos a objetos existentes.
Segundo Araújo e Nóbriga (2010), “objetos livres” e “objetos dependentes”
são:
Em curtas palavras, objetos livres são aqueles que você pode
movimentar sem que eles dependam de outros objetos. Objetos
dependentes são objetos que foram feitos a partir de outros
objetos. Em geral, eles foram feitos a partir dos Objetos Livres.
Existem também os objetos “quase” livres. Esses são livres para
se moverem sobre outro objeto (ARAÚJO e NÓBRIGA, 2010,
p.17).

Ao descrever a ferramenta, os autores citados acima, apresentam que a
ferramenta possui diferenciais em relação aos outros softwares de Geometria
Dinâmica. Essas diferenças ocorrem, por exemplo, ao fato de se poder acessar
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as funções, tanto via botões na Barra de Ferramentas, quanto pelo Campo de
Entrada.
Além disso, outras alterações podem ser realizadas; como: a interface
pode ser personalizada pelo usuário, conforme desejar que apareça (Zona
Algébrica, Zona Gráfica, entre outras opções). Para isso, basta desmarcar o item
no menu Exibir. Também pode ajustar a parte visível da Zona Gráfica arrastando
o fundo usando a ferramenta Mover Janela de Visualização; exibir ou esconder
os eixos coordenados e o quadriculado usando o menu Exibir. Assim, como se
pode modificar as propriedades dos objetos via Zona Algébrica e também
através de algumas ferramentas do botão direito do mouse. (Há também outras
maneiras de modificar as propriedades dos objetos como por exemplo: em Editar
e clicar no menu Propriedades). Com a ferramenta Texto, pode-se criar na Zona
Gráfica textos estáticos ou dinâmicos – contendo valores que são alterados
automaticamente quando modificados os objetos. A opção de inserir imagens
pode ser usada clicando no menu Editar e Inserir Imagem. O Geogebra também
permite verificar os passos da construção do matemático, clicando no menu
Exibir e depois em Protocolo de Construção.
O software também apresenta recursos especiais que permitem a
construção dos arquivos dinâmicos. Ao selecionar, na barra de ferramentas,
Controle Deslizante gera-se seletores que permitem animar números e ângulos.
Também é possível esconder objetos condicionalmente; basta ativar no menu
Editar o comando Exibir/Esconder Objetos ou Exibir/Esconder Rótulos. Além
disso, as applets são geradas em arquivo com extensão html. Permitindo que
sejam abertos em computadores nos quais o software Geogebra não encontrase instalado sem perder as funcionalidades do Geogebra.

2.2.1 Gerando Objetos Digitais de Aprendizagem no Geogebra

A seguir descreveremos um processo de geração de um Objeto Digital de
Aprendizagem (Applet) no software Geogebra feita na versão 5.0.
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Para gerar a applet no software Geogebra, é necessário ter construído o
arquivo dinâmico que será exportado com extensão html.
1. Após construir o arquivo dinâmico no Geogebra, clique no menu
Arquivo e depois na opção Exportar – Planilha Dinâmica como Página
WEB (html)...
Figura 10: Janela do Geogebra que permite exportação da planilha dinâmica como página da Web.

2. Abrirá a janela de exportação, com campos a serem preenchidos. Em
Título, escreve-se o nome da applet. Nos campos Texto acima da
construção e Texto abaixo da construção escreve-se as orientações
de uso da applet.
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Figura 11: Janela do Geogebra com dados de exportação da planilha dinâmica

3. Outra janela será aberta onde deverá ser selecionado o local para
salvar o arquivo.
Depois de publicado, este aplicativo (Applet) estará disponível para ser
acessado em qualquer máquina; mesmo que a máquina a ser usada não tenha
instalado o software Geogebra. Deste modo, o aluno poderá explorar este
recurso tecnológico acessando a internet.
Caso não consiga executar o programa, será necessário baixar a máquina
virtual Java, a partir do sítio www.java.com/getjava.
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2.3 MAPAS CONCEITUAIS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Outro recurso tecnológico, fortemente utilizado na educação são os
Mapas Conceituais abordado pelos teóricos Faria (1995), Novak (1998), Moreira
(2006), Okada (2008), Peña (2005), entre outros.
Salientamos que os mapas conceituais são representações gráficas que
se assemelham a fluxogramas. É constituído por boxes com um rótulo conceitual
em cada um deles e por linhas de ligação que indicam através de frases de
ligação, a relação entre conceitos/proposições. Instrumento potencialmente útil
no ensino, na avaliação da aprendizagem e na análise de conteúdos.
Segundo Faria (1995),
A forma mais geral de definir mapa conceitual consiste em
designá-lo como esquema gráfico para representar a estrutura
básica de partes do conhecimento sistematizado, representado
pela rede de conceitos e proposições relevantes desse
conhecimento. Essa abordagem traz implícito que uma
determinada estrutura é inerente ao conhecimento sistematizado,
e que a mesma pode ser analisada e reorganizada de acordo com
certos princípios e com os fins a que se destina (FARIA, 1995,
p.1).

Sendo assim, partindo também da colocação de Novak (1998), que os
mapas conceituais são instrumentos para negociar significados, conjecturamos
que esta estratégia seja fundamental para a registro e sistematização dos
objetos matemáticos.
O que menciona Puga na obra organizada por Okada (2008),
é que a sistematização de informações, conhecimentos ou noções
matemáticas, tais como: propriedades, definições, teoremas,
fórmulas, relações e outras mais, em forma de mapa, possibilita a
explicitação de significados, a visualização e a atenção, em partes
ou no todo, por aqueles que o manipula ou dirigirem-se
seletivamente de um conceito ou elemento ao outro por esta
distribuição espacial. Mais especificamente, que o uso de mapas
conceituais, em conjunto com outras atividades realizadas em
ambientes virtuais, pode propiciar uma aprendizagem significativa
e colaborativa, além de constituírem-se em instrumentos
riquíssimos que possibilitam “avaliar” o aluno ou a classe em
conteúdos matemáticos (PUGA, 2008, p.228).
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Essas colocações ratificam que o uso dos mapas conceituais, como
ferramenta para organizar, representar conceitos matemáticos, pode auxiliar o
aluno na construção de um material que reforce o conhecimento adquirido sobre
determinado assunto, além de possibilitar que o docente possa acompanhar os
processos de ensino e de aprendizagem do discente.
No próximo capítulo desta dissertação, são apresentados os mapas
construídos pelos alunos ao final de cada atividade proposta na sala virtual; uma
análise deste material implicando numa avaliação completa para responder o
questionamento que este trabalho propõe.
Admitimos que a construção de mapas conceituais perpassa a ideia de
fluxograma, está para além de um esquema; sua construção aborda um conjunto
de conceitos explícitos, graficamente, relacionados entre si, de qualquer área do
conhecimento.
Nesta pesquisa utilizamos o software Cmap Tools que permite a criação
de mapas conceituais digitais. Este é um tipo de ferramenta que ajuda a realizar
uma modelagem cognitiva sobre determinada área do saber. O software foi
desenvolvido na universidade de Cornell, nos Estados Unidos, sob a supervisão
do professor Joseph D. Novak fundamentado a partir da teoria de David Ausubel.
É uma ferramenta gratuita, de fácil manuseio que apresenta recursos para
construção de mapas conceituais digitais e permite a formatação, podendo
inserir sons, imagens, vídeos, textos, etc. Além de possibilitar vislumbrar as interrelações estabelecidas pelo sujeito ao construir um mapa sobre determinado
objeto de estudo.
Segundo Moreira,
O conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem
significativa, processo por meio do qual novas informações
adquirem significado por interação com aspectos relevantes
preexistentes na estrutura cognitiva, os quais, por sua vez, são
também modificados durante esse processo (MOREIRA, 2006, p.
39).

Com base na teoria da aprendizagem significativa, esta ferramenta
possibilita organizar e representar o conhecimento, permitindo potencializar a
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compreensão do indivíduo sobre determinada temática, pois propicia uma maior
flexibilidade de construção e reorganização das ideias.
Nesta linha de visão, Okada (2008) afirma que uma das estratégias
recomendadas para os sujeitos gerenciarem melhor seu processo de aquisição,
de novos conhecimentos, é mapear sua trilha de aprendizagem com uso de
mapa.
A associação de imagens do mundo objetivo e subjetivo permite
visualizar e entender o objeto de estudo. O ato de mapear significa
representar associações do que se conhece e do que se pretende
conhecer. A visualização desses mapas permite guiar, dirigir,
focar problema e ao mesmo tempo explorar novos caminhos
através de múltiplas perspectivas para solucioná-lo. Esse
processo de mapear o pensamento, visualizar o mapa, refletir
sobre a representação gerando um novo pensamento é recursivo
à medida que o mapa vai configurando o pensamento e o
pensamento configura o mapa (OKADA, 2008, p.60).

A partir desta perspectiva traçada por Okada (2008) pensamos no uso
dos mapas para realizar uma modelagem cognitiva sobre o conceito de função.
Este mapa foi construído por um estudante do curso de Engenharia, no início da
faculdade, em uma das atividades aplicadas durante o desenvolvimento de uma
aula presencial.
Mapa 1. Mapa Conceitual sobre Função Afim.

Fonte: Estudante do curso de Engenharia.
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Este mapa apresenta o conhecimento do aluno sobre Função Afim, no
instante em que o produziu. Neste percurso de construção o aluno priorizou a
organização hierárquica dos conceitos. As linhas direcionadas procuram
interligar estes conceitos ainda sim que possa não ser propriamente um conceito,
a fim de mostrar por meio das proposições construídas a representação do
objeto matemático.
Neste sentido, Peña (2005) afirma que os mapas conceituais
proporcionam um resumo esquemático, ordenado de maneira hierárquica.
Os mapas conceituais proporcionam um resumo esquemático do
que foi aprendido e ordenado de maneira hierárquica. O
conhecimento está organizado e representado em todos os níveis
de abstração: os mais gerais e inclusivos situados na parte
superior; os mais específicos e menos inclusivos, na inferior.
(PEÑA, 2005, p.42).

Porém, entendemos que os mapas conceituais podem ser produzidos
de maneira não hierárquica; de uma forma não linear, pois é uma representação
que traz aspectos relevantes da intencionalidade e subjetividade de quem o
produz. Sendo os mapas conceituais uma ferramenta para múltiplas atividades,
possível de organizar a linguagem não linear de maneira expressiva, com maior
flexibilidade.
Coadunando com estas ideias, Moreira (2006, p. 46) retrata que os
mapas conceituais devem ser entendidos como diagramas bidimensionais que
procuram mostrar relações hierárquicas entre conceitos de uma disciplina e que
derivam sua existência da própria estrutura conceitual da disciplina. E apresenta
um modelo simplificado para fazer um mapa conceitual, tomando como base o
princípio ausubeliano da diferenciação conceitual progressiva. Nesse modelo, os
conceitos mais gerais e inclusivos aparecem na parte superior do mapa.
Prosseguindo, de cima para baixo no eixo vertical, outros conceitos aparecem
em ordem descendente de generalidade e inclusividade até que, ao pé do mapa,
chega-se aos conceitos mais específicos. Como mostra na Figura 12:
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Figura 12: Um modelo para mapeamento conceitual segundo a Teoria de Ausubel

Fonte: Moreira, 2006, p. 47

Mas ao final de sua explanação Moreira (2006) afirma que existem mapas mais
abrangentes que não são construídos, segundo o modelo apresentado na Figura
12, uma vez que ele não é o único e que não existem regras fixas a serem
observadas na construção de um mapa conceitual.
Outro aspecto importante que devemos destacar, e que nesta pesquisa
se faz importante, é o uso de mapas conceituais como instrumento de ensino e
de aprendizagem. Pela sua natureza os mapas conceituais abrangem princípios
que norteiam a prática docente, pois possibilitam trazer à tona a rede particular
de conexões de quem o faz.
Nesta linha de visão, Magalhães (2009) destaca que os mapas
conceituais permitem representar, graficamente, as estruturas do conhecimento.
Discorrendo que por meio deles, as associações são construídas, baseadas nas
proximidades dos significados, das analogias e semelhanças.
A partir desta perspectiva, podemos pensar no uso dos mapas como um
instrumento que permite acompanhar o processo de evolução do estudante no
ambiente virtual. Pensando na avaliação não com caráter pontual, excludente,
Peña (2005) destaca a avaliação, de caráter qualitativo, com os mapas
conceituais, no âmbito do modelo construtivista como parte integrante dos
processos de ensino e de aprendizagem.
Diante do exposto, entendemos que a construção e reorganização dos
mapas conceituais exige, por parte dos estudantes, melhor reflexão a respeito
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do que eles dominam.
Assim, compreendemos que uso das applets e dos mapas conceituais
nos

ambientes

virtuais

de

aprendizagem,

permitem

potencializar

a

aprendizagem dos estudantes no ensino de Função.
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CAPÍTULO 3

DELINEAR METODOLÓGICO

Neste capítulo faremos um delinear metodológico, descrevendo os
sujeitos da pesquisa, o ambiente, a metodologia e os instrumentos utilizados
para, posteriormente, detalharmos, no próximo capítulo, o experimento.

3.1 OS SUJEITOS DA PESQUISA

Os sujeitos envolvidos na pesquisa são a própria pesquisadora, que faz
parte do quadro funcional do curso em questão, os professores da disciplina de
Cálculo I, que interagem diretamente com os estudantes do 1º semestre de
Engenharia e um aluno colaborador do 3º semestre de Engenharia.
Todos estes sujeitos atuarão de maneira integrada desde o planejamento
dos tópicos abordados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Plano de Ensino),
até a construção das Sequências Didáticas e da Applets. Assim, todas as etapas
deverão ser negociadas com estes sujeitos, pois eles compreendem claramente
quais são as dificuldades enfrentadas pelos discentes e, em que medida as

3.2 DESCRIÇÕES DO AMBIENTE

Como citado no Capítulo 1 desta dissertação, o campo de execução/locus
esta pesquisa ocorreu nos cursos de Engenharia, de uma universidade
especializada em cursos da área de ciências exatas, localizada na cidade de
Salvador.
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Este curso funciona na modalidade presencial e tem como objetivo
formar engenheiros para atuarem no mercado de trabalho. O curso é semestral
com duração total de 5 anos (10 semestres). Atualmente os cursos funcionam
em duas cidades do estado da Bahia: Salvador e Feira de Santana. O seu
funcionamento são nos turnos matutino, vespertino e noturno, de segunda a
sexta; aos sábados, no turno matutino.
A escolha para o desenvolvimento deste trabalho foi em uma faculdade
particular da cidade de Salvador - BA. Esta escolha pela universidade foi em
grande parte pelo acesso da pesquisadora ao local onde desenvolve suas
atividades de docência.
No contexto acadêmico, vale ressaltar que, esta instituição determina o
ato de ensinar e aprender como um procedimento único, onde cabe ao estudante
o comprometimento com o processo de sua aprendizagem e ao professor o
papel de mediador desse processo. Valoriza as estratégias de ensino voltadas
ao desenvolvimento de habilidades; efetivado mediante o envolvimento com
situações de aprendizagens por construção, análise de problemas, resolução de
exercícios.
Sua estrutura Curricular é organizada pelos Núcleos de conteúdos
básicos, profissionalizantes e específicos. Nesse âmbito, a disciplina de Cálculo
I, do primeiros semestres, pertencente ao Núcleo/Eixo de Formação Básica e
atende a demanda de estruturação dos saberes fundamentais da Matemática
essenciais à subsequente formação profissional do egresso. Contudo, os
profissionais que atuam nesta disciplina atrelam a suas práticas pedagógicas a
estratégia de resolução de exercícios.
Assim, a concepção do Currículo da faculdade prioriza o conjunto de
disciplinas semestralmente organizadas de forma a propiciar uma melhor
articulação entre a teoria e a prática. Em suas diretrizes estão incluídas as
Atividades Complementares instituídas pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº. 9394/96). As Atividades Complementares
constituem, portanto, elementos de enriquecimento e flexibilização curricular.
Estas práticas acadêmicas são constituídas de atividades realizadas fora da
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Universidade, ou internas; como as atividades de extensão, de iniciação
científica, de monitoria e atividades especiais.
As atividades complementares são incorporadas às competências,
habilidades e conhecimentos adquiridos em outras situações de aprendizagem,
que não exclusivamente aquelas obtidas na sala de aula.
Além disso, é relevante destacar que na concepção da formação básica
são concebidas e implementadas ações de construção de uma base de
conhecimento que proporciona o desenvolvimento de uma formação profissional
consistente. Essas ações envolvem iniciativas como programa de proficiência
(nivelamento), projetos interdisciplinares e monitoria. Assim, essa política de
apoio acadêmico visa assegurar ao estudante uma sólida formação profissional.
Através deste olhar, esta pesquisa pretende evidenciar que a proposta da
abordagem complementar no ambiente Moodle, para o aprendizado de Funções
baseado em Objetos Digitais de Aprendizagem no curso de Engenharia,
mediado por um laboratório vai diferenciar a prática pedagógica instituída pelo
corpo docente da faculdade e agregar novas estratégias de ensino para a
disciplina de Cálculo I.
Esta proposta anseia provocar no grupo de professores e alunos uma
tomada de consciência, capaz de intervir na cultura escolar instituída pela
maioria dos professores (do eixo de formação básico de Matemática), de aulas
de conteúdo e resolução de exercícios, propondo uma dinâmica própria do grupo
em consonância com uma nova prática de ensino.
Assim, coadunamos com Hetkowski quando afirma que:
No que se refere às práticas educacionais, a tomada de
consciência também está relacionada às perspectivas
transformadoras e emancipatórias. Tomar consciência é romper
com o senso comum, é refletir sobre as ação e ser capaz de ousar
e mudar, é perceber com mais clarificação que os processos
multidirecionados e de ampla interatividade poderão ser aliados à
superação da hegemonia que domina as práticas escolares
(HETKOWSKI, p.2).

Com este intuito, as práticas a serem efetivadas no laboratório, mediada
pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem baseado em applets e sequências
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didáticas, são práticas instituintes pois, em ação conjunta com os professores e
alunos têm-se a pretensão de provocar um movimento na cultura escolar. A fim
de inovar a prática pedagógica e superar o paradigma do exercício.

3.3 ASPÉCTOS METODOLÓGICOS

A nossa pesquisa é uma Pesquisa Participante, caracterizada por
Brandão (2006) da seguinte maneira:
Essa modalidade de pesquisa apresenta dois atributos básicos:
relação de reciprocidade entre sujeito e objeto e relação dialética
entre teoria e prática. Isso significa que o conhecimento da
realidade só se dá no estabelecimento de uma relação entre
pesquisador, técnicos, grupos, em que já não se pode mais falar
na separação produzida pela dicotomia entre sujeito e objeto da
investigação e entre teoria e prática. A distância entre pesquisador
e informante se não eliminada é encurtada e o produto do
conhecimento é mais amplo, mais profundo, mais capaz de
superar o imediato dado pela aparência do fenômeno em
consideração. A realidade é tomada como objeto da investigação,
mas numa perspectiva crítica, capaz de desenvolver um
movimento que busque compreender essa realidade enquanto
totalidade e produto de múltiplas determinações. A figura do
pesquisador, portanto, não desaparece nem se dilui, mas entra
em articulação com outros sujeitos que também passam a
contribuir com o processo de construção do conhecimento. O
pesquisador e os demais envolvidos com essa realidade passam
a construir um sujeito, uma unidade em ação, que busca
desvendar aspecto ou aspectos da realidade, apropriando-se
criticamente desta (BRANDÃO, 2006, p.127).

Partindo desses pressupostos, esta pesquisa apresenta as características
de uma Pesquisa Participante pois; como já citado anteriormente, o sujeito
pesquisador está envolvido com o lócus da pesquisa e, busca a partir de um
problema real, já diagnosticado pelo grupo de trabalho, o desenvolvimento
conjunto com os sujeitos da pesquisa para construir ações direcionadas a esta
situação.
Trata-se de, com o problema diagnosticado pelo grupo - alto índice de
reprovação dos estudantes na disciplina de Cálculo I - discutir, elaborar e aplicar
propostas de ensino que objetivam diminuir a distância entre os objetos de
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estudo da Matemática e a realidade dos estudantes. Para o desenvolvimento
destas propostas, a abordagem adotada pelo pesquisador, em conjunto com os
sujeitos da pesquisa, foi de participação no âmbito da construção do
conhecimento. Contudo, Brandão (2006) afirma que estes sujeitos, participantes
de forma direta também são pesquisadores, envolvendo-se e participando
ativamente do processo da investigação. Neste sentido, o conhecimento
apresenta explícito o compromisso de classe, apresentando como função
primordial a instrumentalização pelos processos educativos comprometidos com
a mudança social.
Assim, os cursos de Engenharia oferecidos na instituição têm como
objetivo atender uma demanda de formação de engenheiros para atuar no
mercado de trabalho e contribuir com o crescimento econômico e social do
estado. Por isso, os cursos têm um impacto social muito grande. Logo, contribuir
para que a formação destes profissionais seja a mais rica possível é importante,
pois, por consequência acaba por interferir, positivamente, nos campos
econômicos, culturais e políticos da sociedade.
Esse olhar, na vertente educacional, foi difundido por Paulo Freire em
suas obras como destaque a dimensão política do ato de ensinar. Freire atribui
à educação como uma prática de libertação. A questão proposta tanto por Freire
(1974, 2002); D’Ambrosio (1999, 2002); Skovsmose, (1999, 2001); Ponte (2003,
1992), quanto por outros educadores se refere às articulações sobre ensino,
formação crítica, cidadania, compromissos da instituição escolar com a
sociedade.
Em adição a metodologia participante, com enfoque na Educação
Matemática,

abordaremos

também

nesta

pesquisa

os

pressupostos

metodológicos da Engenharia Didática, fundamentada na Teoria das Situações
Didáticas (TSD). Segundo Almouloud (2010) a TSD foi desenvolvida com o
intuito de modelar os processos de ensino e de aprendizagem da Matemática
pelo estudo das interações, do aluno com o meio organizado, em situações
adidáticas.
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Neste sentido, a fim de proporcionar uma aprendizagem significativa, a
Engenharia Didática caracteriza-se pelas análises preliminares; pela construção
das situações e análise a priori, pela experimentação e pela validação das
atividades propostas, associando a comparação entre a análise a priori e análise
a posteriori. As quais detalharemos a seguir. A validação é uma das
singularidades dessa metodologia, por ser efetivada internamente, sem a
necessidade de aplicação de um pré-teste ou de um pós-teste.

Análises Preliminares

A primeira fase é das análises preliminares. Ela está apoiada em um
referencial teórico didático geral e sobre os conhecimentos didáticos já
adquiridos a respeito do assunto em questão; analisa como se encaminha esses
conhecimentos nos alunos, como é o ensino atual em relação àquele objeto
matemático, as concepções dos alunos, as dificuldades e obstáculos que
marcam a evolução dos mesmos.
Segundo Artigue (1988) as análises preliminares são realizadas
principalmente, para embasar a concepção da engenharia, porém, isso não
implica que após o início da fase seguinte não se possa retorná-la e aprofundála, durante todo o transcorrer da pesquisa. Como afirma Almouloud (2010, p.
173), “Na realidade deve ser um trabalho concomitante com as demais fases
desta pesquisa.”
Assim, as análises preliminares devem permitir ao pesquisador certificarse das variáveis didáticas que serão articuladas nas fases seguintes.

Análise a Priori

A análise a Priori tem como foco principal construir a concepção das
situações didáticas, nas quais o pesquisador definirá as variáveis que estarão
sob controle. O objetivo da análise a priori é determinar como as escolhas
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realizadas permitem controlar os comportamentos do aluno; assim, o
comportamento esperado do aluno é o objetivo principal da análise.
Para Almouloud (2010), o pesquisador ou o construtor das situações
“didáticas” necessita escolher para as situações-problema as variáveis didáticas
que podem provocar as mudanças desejadas, no que diz respeito ao processo
de ensino e aprendizagem do objeto matemático em jogo. Tais situaçõesproblemas precisam ser concebidas de modo a permitir ao aluno agir, se
expressar, refletir e evoluir por iniciativa própria, adquirindo assim novos
conhecimentos. Elas permitem, ao professor, poder controlar a realização das
atividades dos alunos, e, também, identificar e compreender os fatos
observados.
Artigue (1988) descreve que:
A análise a priori deve ser concebida como uma análise do
controle do sentido, pois a teoria das situações didáticas que
serve de referência à metodologia da engenharia didática teve,
desde sua origem, a ambição de se constituir como uma teoria de
controle das relações entre sentido e situações (ARTIGUE, 1988,
p. 293).

Desta forma a análise a priori comporta a parte de descrição e da
manipulação das variáveis didáticas estabelecidas na fase preliminar.

Experimentação

A fase da experimentação é o momento da realização da engenharia; de
se colocar em funcionamento tudo que foi construído. Neste momento ocorre o
contato pesquisador e professores com os alunos. Ela é seguida da fase de
análise a posteriori.
Durante a experimentação, coletamos e protocolamos os dados do
experimento, composto por produções dos alunos, registro de perguntas,
dúvidas e erros constatados durante o acompanhamento de suas ações.
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Análise a Posteriori

Nesta fase, a análise se apoia no conjunto de dados recolhidos na
experimentação. Esses dados podem ser complementados por dados adquiridos
através de entrevistas, questionários, registros de atividades, etc. Esses dados
serão analisados, amplamente, pelo pesquisador. Para esta análise usaremos
da análise a priori, dos fundamentos teóricos, das hipóteses e da problemática
da pesquisa.
O confronto destas duas análises, a Priori e a Posteriori, consiste em
investigar aquilo que foi considerado nas conjecturas e que, na prática, ocorreu
ou sofreu distorções. O tratamento destes dados são de extrema importância
para a validação da pesquisa.
Assim, a Engenharia Didática se insere na vertente desta pesquisa como
instrumento metodológico de análise dos dados que permitirá validar ou refutar
as hipóteses levantadas neste trabalho.

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

No dizer de Brandão (2006), a Pesquisa Participante é então concebida
como instrumento de produção de conhecimento crítico para a transformação da
realidade; que requer procedimentos adequados para permitir o diálogo, as
posturas abertas ou semiestruturadas, as entrevistas coletivas, de modo a criar
espaço para o debate de ideias e posturas.
Deste modo, entendemos o quão relevante é a necessidade de utilizar
diferentes instrumentos para obter os dados desta pesquisa. Questionários e
entrevistas foram usados nos encontros, com os professores, para levantamento
de informações prévias necessárias à construção dos objetos digitais de
aprendizagem e a construção da sala virtual.
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Além dos questionários e entrevistas, os Mapas Conceituais também
foram usados como instrumento de coleta de dados. Para isso foi realizado
oficinas de construção de Mapas conceituais com professores. Os dados
preliminares serviram para tomada de decisão e para construção das situações
e análises a priori das sequências didáticas e das applets que integraram a sala
virtual do Laboratório Virtual de Matemática. Após a interação do estudante com
as atividades propostas no ambiente virtual foi proposto aos mesmos a
construção dos mapas conceituais virtualmente que permitiram avaliar a
posteriori se os estudantes aprenderam de maneira significativa e se houve uma
evolução no processo de aprendizagem dos mesmos.

3.5 PROCEDIMENTOS

Machado (2008) ressalta que, desde a década de 80 a Engenharia
Didática é empregada nas pesquisas da didática da Matemática que incluem
uma parte experimental. Vista como uma forma de trabalho didático comparável
ao trabalho do engenheiro, propõe a realização de um projeto que se apoia nas
análises preliminares, na análise a priori das situações didáticas, na
experimentação e na análise a posteriori para a validação.
Enfim, os procedimentos iniciais adotados foram: apresentação do
questionário inicial, respondido pelos professores envolvidos na pesquisa,
participação na entrevista, participação na oficina Cmap Tools, construção do
mapa conceitual coletivo a fim de estruturar o plano de ensino geral sobre
funções. Também tivemos a confecção de mapas conceituais a respeito das
características de cada Função. Por fim a apresentação do banner com a
proposta da pesquisa a partir da análise preliminar feita no curso em questão e,
no estudo do quadro teórico que compõe esta pesquisa. Com base nestes
dados, para análise a priori, tivemos a confecção das sequências didáticas e das
applets; e por último a construção da sala virtual com as atividades. A partir da
sala estruturada, foi disponibilizado aos discentes o acesso as atividades para
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experimentação. E a posteriori, promovemos o acompanhamento e a discussão
com os professores sobre os fatos ocorridos durante a interação do discente com
as atividades propostas na sala virtual. Tratamos da validação do curso
dialogando a análise a priori com a análise a posteriori para averiguar se o
questionamento da pesquisa foi respondido e, se os objetivos foram alcançados.
Pois, caso seja necessário, as atividades serão redimensionadas.
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CAPÍTULO 4

O EXPERIMENTO

Neste capítulo faremos a descrição detalhada de todo o experimento.
Apresentaremos o questionário inicial, o roteiro da entrevista semiestruturada,
os mapas elaborados pelos professores e apresentaremos a estruturação das
atividades para o Laboratório Virtual de Matemática; assim como a análise dos
dados que também inclui o acompanhamento do aluno no ambiente virtual e a
apreciação dos mapas construídos por eles.

4.1 DESCRIÇÕES DA APLICAÇÃO

O nosso experimento começou em 10 de abril de 2015 e terminou em 18
de setembro do mesmo ano. Foram realizadas no total de seis reuniões nas
dependências da instituição em Salvador. Os diálogos foram gravados e alguns
momentos foram filmados e/ou fotografados.
As diferentes dinâmicas e os diferentes momentos de trabalho nos
levaram a considerar dentre as quatro fases da Engenharia Didática a seguinte
subdivisão dos nossos encontros:
1ª fase – Análise preliminar: Aconteceu nos três primeiros encontros
com os professores, onde foram analisados o ensino habitual da disciplina de
Cálculo I entre os professore. Assim como as concepções dos professores
acerca das dificuldades e obstáculos que marcam a evolução do aluno nesta
disciplina.
2ª fase – Análise a priori: Aconteceu no quarto e quinto encontro com os
professores, no qual foi proposto uma intervenção com o propósito de modificar
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o cenário investigado na 1ª fase. Nesta fase contamos com a participação de um
aluno colaborador escolhido para auxiliarmos na revisão das atividades
estruturadas pelos professores.
3ª fase - Experimentação: Aconteceu no encontro presencial com os
estudantes para delinearmos como seria o desenvolvimento das atividades à
distância, a fim de promover a interação dos mesmos com o objeto matemático:
Função.
4ª fase - Análise a posteriori: Aconteceu no sexto encontro com os
professores após coleta de informações para análise. Sobretudo foram usados
o conjunto de respostas fornecidas pelos alunos em formato textual e, os mapas
conceituais que também serviram de elementos para esta análise.
A seguir apresentamos um relatório dos encontros com os professores.
Destacamos que os nomes de cada um dos membros, desta equipe, foram
trocados pelos seguintes pseudônimos: Iara, Luciana, Ronaldo, Vanessa,
Antônio e Renan.

1º Encontro - Momento de Integração

No dia 10 de abril, deste ano, apresentamos a nossa proposta de trabalho
ao grupo de professores. Esta reunião contou com a presença de cinco
participantes: Iara, Luciana, Ronaldo, Vanessa e a pesquisadora.
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Figura 13: 1º Encontro dos Professores

Fonte: Própria

Discutimos a viabilidade de construir o Laboratório Virtual de Matemática
para os alunos do curso de Engenharia, objetivando ressignificar a prática
docente no que tange o ensino da Matemática.
Após a apresentação do projeto, os participantes preencheram o termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (veja APÊNDICE A) e responderam o
questionário inicial (veja APÊNDICE B).

2º Encontro

Na semana seguinte, no dia 17 de abril, compareceram os professores
Iara, Luciana, Ronaldo e Vanessa para a entrevista. Neste momento contamos
também com a presença de mais dois professores: Antônio e Renan. Assim,
configurando nossa equipe de participantes desta pesquisa.
Neste

encontro

realizamos

a

entrevista

com

cada

participante

individualmente. Esta entrevista semiestruturada estava baseada em perguntas
que permitiam esclarecer o que foi respondido no questionário diagnóstico.
Através da entrevista cada professor teve a oportunidade de expressar sua
opinião a respeito do uso de softwares para o ensino da Matemática, explicando
a forma com que ensinam Função e justificando se sua abordagem advém de
alguma tendência da Educação Matemática. Por fim, os professores
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expressaram suas opiniões sobre a contribuição da pesquisa para a formação
do discente. O roteiro da entrevista encontra-se em APÊNDICE C. Com as
informações obtidas ao longo da entrevista, definimos o foco dos nossos
próximos encontros.

3º Encontro

No terceiro encontro, dia 24 de abril, compareceram os professores
Ronaldo, Vanessa, Antônio e a pesquisadora.
Estes professores participaram da Oficina Cmap Tools para conhecimento
da ferramenta e, posteriormente usaram o software para a construção do mapa
conceitual a partir da palavra-chave função escrita no centro do software. Este
mapa foi construído, coletivamente, sobre os tópicos que os professores
achavam mais importantes abordar no ambiente virtual referente a este objeto
matemático. Este mapa serviu como proposta para o plano de ensino do
Laboratório Virtual de Matemática.
Figura 14: 3º Encontro dos Professores

Fonte: Própria

Após a exaustão dos tópicos relacionados a Função, os participantes
elegeram espontaneamente dois tópicos (Conceito de Função, Função Afim,
Quadrática, Exponencial e Logarítmica) para construção de mapas conceituais
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sobre cada item escolhido. Ao final do encontro apresentamos algumas
sequências didáticas e applets e, propomos que eles começassem a analisar,
durante a próxima semana, Objetos Digitais de Aprendizagem produzidos para
o ensino de Função.

4º Encontro

No dia 08 de maio, com a presença dos professores: Iara, Luciana,
Ronaldo, Vanessa, Antônio e Renan.
Apresentamos o banner com a proposta completa do projeto (veja
APÊNDICE D). Depois reavaliamos o mapa conceitual inicial, socializamos as
contribuições feita pelo grupo e redigimos o Plano de Ensino da sala virtual
Laboratório Virtual de Matemática. Realizamos a oficina Geogebra para
construção dos objetos digitais de aprendizagem (applets) a fim de montarmos
o material para a sala virtual. Os grupos foram divididos, novamente, para
elaboração das applets e das sequências didáticas que farão parte do ambiente
virtual. Neste momento definimos que as sequências didáticas teriam a seguinte
estrutura: definição, acompanhada de atividades para serem realizadas com o
uso do aplicativo; a seção “agora é com você” composta por atividades sem o
uso do aplicativo e por fim, a seção “um pouco mais” composta por atividades
desafiadoras. Seguidas dos itens “sistematização” para elaboração do mapa
conceitual que ilustre o conceito estudado pelo aluno e do “fórum de discussão”
para socialização entre colegas e professores dos conceitos estudados.
Inicialmente dois professores discordaram desta estrutura alegando ter
“muitas atividades” em uma única sequência didática. Os demais professores
divergiram da ideia; de ser “muitas atividades” e, em especial o professor
Ronaldo que estava mais engajado com a pesquisa justificou a importância de
cada atividade no processo. Uma das explicações conferida por ele é que as
sequências didáticas devem apresentar em sua estrutura atividades suficientes
para que os alunos se apropriem do conteúdo matemático. Também explicou
que, apesar de todas as dificuldades apresentadas pelos discentes desta
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instituição, há um nível elevado de conhecimento dos mesmos ao compararmos
com alunos de outras instituições de ensino superior. Pois, a maioria dos alunos
que recebemos apresentam um poder aquisitivo alto e são ex-alunos de
renomados colégios particulares. Tornando necessário equilibrar as atividades
de forma que atenda as expectativas do público alvo.
As justificativas apresentadas pelos professores em defesa desta
estrutura de atividade foram plausíveis e reforçadas pela pesquisadora com base
na

Teoria

das

Situações

Didáticas

como

forma

de

apresentação

(metodológica/pedagógica), aos alunos, do objeto matemático, possibilitando
melhor compreender o aspecto da aprendizagem da Matemática. Portanto, o fato
de planejar situações didáticas que sejam potencialmente ricas entrelaçam
fortemente com a ideia de tornar possível a aquisição de conhecimentos
matemáticos desejáveis. Entretanto como há uma finalidade didática,
estabelecemos também nesta conversa que, após estruturada as sequência
didáticas, seria necessário a participação e as contribuições de um aluno
colaborador para ajudarmos analisar/ajustar cada uma das atividades a fim de
favorecer a aprendizagem.
Assim, ao longo da semana, nos encontros predeterminados por cada
subgrupo, contamos com a presença da pesquisadora que, junto com cada
equipe, construíram a sequência didática e a applet para cada tópico
determinado sob a responsabilidade daquele grupo.

5º Encontro

No dia 15 de maio realizamos nosso quinto encontro com a presença dos
integrantes: Iara, Luciana, Ronaldo, Vanessa, Antônio e Renan.
Neste encontro discutimos e aprovamos as sequências didáticas e as
applets (O Conceito de Função, Função Afim, Função Quadrática) produzidas
pelos professores Ronaldo, Luciana, Vanessa e Renan. As sequências didáticas
e as applets (Função Exponencial e Logarítmica) foram apresentadas pelos
professores Antônio e Iara e reestruturadas por todos participantes em uma
82

única atividade após a sugestão do colega Renan que achou por bem apresentar
uma função como inversa da outra.
Ao final de nosso encontro, lembramos que as atividades definidas iriam
estruturar o ambiente virtual. Agora, o papel dos professores seria acompanhar
o discente no desenvolvimento das atividades. Também definimos que o Fórum
de Discussão é o ambiente reservado para dialogarmos sobre cada função e
suas propriedades. Este recurso permitirá a institucionalização do saber.
Destacamos que a participação dos professores, análise/avaliação das
atividades elaborada pelos seus pares seriam de fundamental importância para
validação desta pesquisa. Após este encontro, utilizamos como suporte para
reanalisar e para reavaliar as atividades, a participação do aluno colaborador.
Seu nome foi trocado pelo seguinte pseudônimo: Marcelo. E esse contato foi
mantido em momentos esporádicos e as alterações necessárias foram algumas
correções de digitação e o acréscimo da caixa vértice na applet Função
Quadrática.

Encontro com os Alunos

No dia 12 de agosto realizamos nosso encontro com os alunos.
Ressaltamos que os nomes de cada um deles foi devidamente trocado pelos
seguintes pseudônimos: Érica, Valéria, Jorge, Carlos, Marcelo, Bruno, Marcos e
Davi, totalizando 8 alunos.
Durante este encontro apresentamos o banner, o ambiente virtual de
aprendizagem e determinamos que cada estudante teria acesso a quatro
atividades – O conceito de Função, Função Afim, Função Quadrática e Funções
Exponencial e Logarítmica. As atividades seriam desenvolvidas à distância
seguindo o cronograma de uma por semana. Neste período o Fórum de
Discussão estaria aberto para questionamentos e interação com os docentes e
demais discentes.
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Ainda neste encontro realizamos a oficina Cmap Tools para apresentar
aos alunos a ferramenta que será utilizada para construção dos mapas
conceituais digitais.
Na mesma semana foi disponibilizado para os alunos, no Ambiente Virtual
a Prática 1 denominada O Conceito de Função. No dia 26 de agosto,
disponibilizamos a Prática 2 – Função Afim; no dia 02 de setembro a Prática 3 –
Função Quadrática e por fim, no dia 09 de setembro, a Prática 4 nomeada
Função Exponencial e Logarítmica.
Assim, durante quatro semanas os sujeitos envolvidos com a pesquisa
interagiram com as applets e com as sequências didáticas ali propostas.
Participaram do fórum de discussão e construíram mapas conceituais.
Muito cedo, concomitantemente à experimentação, foi iniciada pela a
análise a posteriori das atividades.

6º Encontro

No dia 18 de setembro realizamos nosso sexto e último encontro com a
presença dos seguintes professores: Iara, Luciana, Vanessa, Antônio e Renan.
Figura 15: 6º Encontro dos Professores

Fonte: Própria
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Neste encontro dialogamos sobre nossas observações realizadas durante
todo o experimento.
Vale ressaltar que, neste diálogo ficou evidente o desejo dos professores
de ampliar esta proposta para dar suporte e acompanhamento a todo o conteúdo
da disciplina de Cálculo I. Podendo estender esta prática para as demais
disciplinas de Cálculo oferecidas na faculdade.
Nas semanas seguintes, percebemos que as discussões realizadas
provocaram reflexões que disseminaram no grupo de professores desta
instituição de ensino, gerando interesse nos demais docentes da disciplina de
Cálculo I em divulgar o ambiente virtual como proposta para o ensino.

4.2 QUESTIONÁRIO INICIAL, ENTREVISTA E MAPA INICIAL ELABORADO
PELOS PROFESSORES

O questionário inicial foi aplicado no primeiro encontro. O objetivo foi
delinear o perfil do grupo de professores. O mesmo estava composto por 12
perguntas. Nas duas primeiras perguntas questionamos a formação do docente,
sua carga horária semanal e a modalidade de ensino que trabalha. Nas
perguntas seguintes questionamos as disciplinas que ministram e se tem
experiência no ensino a distância, qual é o tempo de experiência. A partir da
questão 7 perguntamos sobre o desempenho do estudante na disciplina de
Cálculo I, as principais dificuldades dos discentes e fatores que provocam essas
dificuldades de aprendizagem. Por fim, desejávamos saber dos docentes se
usam em suas práticas softwares para o ensino da Matemática e qual(is)
tendência(s) da Educação Matemática costumam utilizar em de sala de aula.
Após a aplicação do questionário foi realizada uma análise detalhada do
mesmo. A seguir, apresentamos esta análise. Para melhor expor o resultado,
dividimos esta análise em três grupos:
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Formação docente/experiência

Sobre a formação docente, dois dos participantes da pesquisa são
Licenciados em Matemática, um participante Bacharel em Matemática e um
Bacharel em Engenharia Civil. Sendo que a maioria têm uma carga horária
semanal de 40 horas.
Gráfico 1: Resposta das questões 1 e 2 do Questionário Diagnóstico

Fonte: Própria

Quanto a experiência profissional, todos participantes afirmaram que
trabalham ou já trabalharam no ensino presencial, sendo que dois destes
afirmaram ter mais de um ano de experiência na modalidade a distância. Dentre
as disciplinas que lecionam, todos ministram a disciplina inicial do curso de
Engenharia – Cálculo I com mais de um ano de experiência.
Gráfico 2: Resposta das questões 3, 4 e 6 do Questionário Diagnóstico

Fonte: Própria
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Percepção das dificuldades apresentadas pelos discentes

Questionamos para cada participante da pesquisa suas percepções sobre
o desempenho da maioria dos estudantes de Cálculo I. Três professores
afirmaram ser fraco e um afirmou ser regular. Depois apresentaram as maiores
dificuldades

dos

discentes

nesta

disciplina.

Destacando

dentre

os

conhecimentos prévios o objeto matemático: Funções – Domínio, Imagem,
representação gráfica e algébrica.
Figura 16: Respostas da questão 8 do Questionário Diagnóstico
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Fonte: Própria dos Professores do curso de Engenharia.

Dentre as dificuldades apresentadas, Função destacou-se como principal
conteúdo a ser revisto uma vez que é de fundamental importância para o
desenvolvimento da disciplina de Cálculo I e para as demais disciplinas do curso
de Engenharia.
Questionamos também quais seriam os fatores que dificultam os
discentes nesta disciplina e dentre os fatores apresentados, todos os
participantes da pesquisa marcaram a opção: Falta de domínio dos conteúdos
da Matemática básica; pré-requisitos para a disciplina de Cálculo I.

Atuação/Prática docente

Finalizamos o diagnóstico perguntando se o professor usa softwares para
o ensino de Matemática, se conhece e usa as tendências da Educação
Matemática. Três participantes da pesquisa responderam que utilizam o software
Winplot e destes, um respondeu utilizar também o software Geogebra.
Questionamos também se conhecem as tendências da Educação
Matemática, todos afirmaram que conhecem. Três destes marcaram a opção
Resolução de Problemas e um marcou Modelagem Matemática, porém destacou
não utilizar com frequência em sua prática pedagógica.
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Gráfico 3: Resposta da questão 12 do Questionário Diagnóstico

Fonte: Própria

Desta forma, o questionário sondagem almejou verificar além da
experiência dos docentes pesquisados, na modalidade do ensino a distância, a
percepção de cada professor sobre as dificuldades dos discentes na disciplina
de Cálculo I. Também, objetivamos investigar na atuação do docente a inciativa
para o uso de softwares para o ensino da Matemática.
Após o questionário, realizamos no encontro seguinte a entrevista com
cada participante da pesquisa. A entrevista foi um momento rico, pois obtivemos
mais informações sobre a prática dos docentes. Professores explicitaram ideias
que não haviam sido enfatizadas no questionário diagnóstico, importante para
os encontros subsequentes.
A entrevista esclareceu-nos eventuais dúvidas quanto às respostas
apresentadas

por

escrito

no

questionário

diagnóstico.

Para

análise

decompusemos em três grupos:

Percepção docente (conteúdo da Matemática básica importante para
a disciplina de Cálculo I) / Revisão do conteúdo conforme tendências da
Educação Matemática
Ao perguntarmos sobre qual conteúdo da Matemática básica é de
fundamental importância para a disciplina de Cálculo I, obtivemos a confirmação
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de todos os professores que Função é o conteúdo mais importante para esta
disciplina. A maioria dos professores foram incisivos em sua resposta, mas
alguns hesitaram ao dizer apenas um conteúdo, pois consideram todos
conteúdos da Matemática básica importante para esta disciplina.
Posteriormente foi perguntado ao professor se este conteúdo é revisado
nas aulas de Cálculo I; como isso é feito e se essa maneira de ensino incide com
alguma tendência da Educação Matemática. As respostas apresentadas foram:
“Sim, na primeira aula do semestre eu desenvolvo as diversas funções
principalmente até Função Logarítmica e disponibilizo para meus alunos uma
aula no powerpoint com estas funções também. Basicamente aulas expositivas.
A única tendência que poderia ser comparada é o uso de recursos audiovisuais.”
“Sim, com exercícios. E eu acho que vai de encontro com a tendência da
Educação Matemática de resolução de problemas.”
“Consigo. Reviso na primeira aula Função Afim e Quadrática e depois vou
revisando as outras funções. Quando ensino a noção intuitiva de limites eu
aproveito os exercícios para mostrar movimentação gráfica, esboço de gráfico
de mais de uma sentença. É tudo que faço. Não dá muito tempo de fazer
diferente.”
“Não, de forma satisfatória. No meio do caminho a gente vai relembrando
algumas funções mas nada que surja efeito como revisão mesmo.”
“Consigo. Pelo menos a parte gráfica. Eu reviso muito construção gráfica.
Principalmente funções de mais de uma sentença. Ai dentro disso eu reviso os
gráficos. Por exemplo, eu boto lá um gráfico com quatro sentenças ai eu misturo
reta, parábola, outros tipos de gráficos e em cima destes eu estudo as
características. Então esta é uma forma de quer ou não, revisar funções. Faço
isso de forma expositiva acho que é só assim para você conseguir fixar. Dentro
disso que pode aproveitar e fazer uma futura modelagem matemática, algo do
tipo tendo isso fixado na mente. ”
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“Totalmente não. Na verdade eu, no início eu pensei em realmente fazer
uma revisão de Função mesmo, construção gráfica, movimentação gráfica,
porque eu sempre gosto de fazer isso. Mas eu percebi que ia gastar muito tempo.
E ai, por conta de derivadas que a gente quer inserir logo, o que eu fiz, eu venho
fazendo aos poucos, então tipo assim: vou introduzindo algumas funções e fui
deixando as outras para trabalhar ao longo do curso quando fosse necessário.
Ai fica ruim porque de uma certa forma nunca faço uma revisão geral mas
exemplifico à medida que necessito nos exercícios. Eu acho que assim que
utilizo da tendência da Educação Matemática através da resolução de problema.
É o que a gente faz de uma certa forma. Focando ao final na resolução de
problemas.”
Assim, a resolução de problemas, na prática educativa, para ensino da
Matemática foi citado como uma metodologia recorrentemente usada pelos
professores participantes desta pesquisa.
Porém, vale ressaltar que há uma grande diferença entre a prática de
resolução de exercícios e resolução de problemas, pois a resolução de exercício
requer aplicação fórmulas, serve basicamente para consolidar e automatizar
certas técnicas. Já a resolução de problema exige reflexão, questionamento,
tomada de decisão. Trata-se de compreender e usar as ideias matemáticas.
Como afirma Dante (2003, p.9) “É preciso saber resolver problemas, argumentar
logicamente, analisar e interpretar criticamente as informações”.
Tanto a resolução de exercício quanto a resolução de problema tem seu
valor, mas cabe distinguirmos suas diferenças. Nesta tônica, percebemos que
muitos professores afirmam ensinar Matemática pelas diretrizes da Educação
Matemática, pautada no propósito da Resolução de Problemas. Porém, ao
explicarem suas práticas, garantem que seguem um mesmo padrão de aula,
centralizando suas práticas em explanações teóricas e resolução de listas de
exercícios. Assim, esse modo de ensino é focado no paradigma do exercício
fortemente usado no ensino tradicional. Como afirma Skovsmove (2008), o
professor faz algumas explicações teóricas aos moldes de uma plenária em que
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os alunos podem levantar questões. Esse tipo de ensino que se baseia no
paradigma do exercício.
Desta forma, a Educação Matemática apresenta reflexões que foram
preconizadas neste trabalho, a fim de elucidar teoricamente o quão valioso pode
ser o ensino de Funções baseado em Objeto Digitais de Aprendizagem no
ambiente Moodle, como possibilidade de lidar com o ambiente de ensino
tradicional de Matemática. Neste processo acreditamos que o aluno passa a ser
sujeito ativo na construção do próprio conhecimento matemático.

Prática docente (uso de softwares)
Para compreendermos melhor as respostas dos professores no
questionário, perguntamos aos professores se eles tem o hábito de usar os
softwares educativos para o ensino da Matemática. Quatro professores falaram
que têm o hábito de usar o software Winplot para o ensino de Função.
“Eu uso bastante o Winplot. Sempre que é necessário desenhar um
gráfico para verificação de tendências, de continuidade e também até para
verificar movimentação gráfica das funções, ai eu utilizo o software para
desenhar em sala e também solicito que os alunos baixem este software e dou
as noções básicas de utilização. Ontem mesmo em Cálculo II, eu estava falando
sobre domínio da função então eu esbocei domínio no quadro, normal, e depois
1

peguei a função e desenhei no Winplot; a função foi 𝑓(𝑥) = 𝑦−𝑥, coloquei no
Winplot, mostrei a função para eles e depois girei o gráfico e mostrei o domínio.”
“Sim. Sempre usei muito o Winplot. Muito. Hoje eu nem uso mais. Eu abria
o Winplot e fazia pelo construtivismo. Ia construindo na hora com eles.
Exemplificando alguma Função ou conceito estudado.”
“Usar eu uso, este semestre que eu não usei tanto. Principalmente
Winplot. Mas não é com tanta frequência que uso. Até gostaria que fosse com
mais frequência. Eu tento planejar isso para o semestre mas esse semestre eu
usei uma vez. Eu fiz uma aula de exercícios que eu usei o Winplot. Mostrei os
92

gráficos, mostrei as características, fiz os cortes na hora de montar as funções.
Acho importante usar. Por mais que meus alunos falem para mim: Faça na mão!
Eu falo gente, vou fazer na mão mas também vou fazer aqui junto com vocês.”
“Para a parte de construção gráfica o que eu uso mais é o Winplot. Mas
eu gosto mesmo é de fazer no quadro por isso eu não uso com tanta frequência.
Porque eu acho assim: quando você usa o software você termina gastando muito
tempo. E o nosso tempo é curto. Acho também que fica cansativo para o aluno.
Tem que saber como usar.”
De maneira geral, tais respostas esclareceram qual a principal dificuldade
da matemática básica que os discentes apresentam na disciplina de Cálculo I,
bem como as inciativas tomadas pela maioria dos professores em prol do ensino
e do uso de softwares para o ensino de Matemática. Vale ressaltar que dois
professores relataram não usar nenhum software em sua prática pedagógica.
Percebemos que apesar da intenção do professor promover, em aula,
uma nova prática pautada na inserção de softwares matemáticos, pouco tem-se
estruturado como metodologia de ensino uma vez que ao serem questionados
sobre a forma com que ensinam o objeto matemático Função, os mesmos
apresentaram peculiaridades do ensino voltado para o paradigma do exercício,
utilizando os softwares apenas para exemplificar a construção de algumas
funções.

Apreciação do software Geogebra e uso em suas práticas
Quando perguntamos se conhece o Geogebra, e se usa da ferramenta
em suas práticas pedagógicas, os mesmo responderam:
“O Geogebra não, não tenho familiaridade, conheço, já li sobre mas nunca
utilizei. O que eu uso basicamente é o Winplot mesmo. O Geogebra eu nunca
usei.”
“Conheço da faculdade. Mas eu nunca usei em sala.”
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“Sim, mas não uso.
“Conheço mas nunca usei.”
“Conheço. Ele também é muito trabalhado com Álgebra Linear. Aquela
parte de Geometria Analítica: translação, rotação; o interessante que por mais
que seja um programa para figuras planas, dá para fazer figuras espaciais no
Geogebra. Muitas! E fica até visualmente melhor. Só não uso em sala porque
foco mais no Winplot.”
“Sim, geralmente eu tenho algumas applets prontas para explicar aquela
parte de derivadas, limites. Mas eu gosto de fazer a primeira explicação é no
quadro mesmo ai depois eu mostro com as applets. Fica mais interessante.”
Percebemos que, na última fala, a prática do professor vem de encontro
com a proposta desta pesquisa. Fortalecendo assim, a ideia de esta ferramenta
possibilita potencializar a interação dos discentes com o objeto matemático:
Função.
Assim, com a entrevista ficou esclarecido que os professores não
conhecem, amplamente, o software Geogebra, bem como suas possibilidades
de gerar applets sem ter muito conhecimento de programação. Porém, acreditam
que a proposta da construção do Laboratório Virtual de Matemática no ambiente
Moodle, baseado em Objetos Digitais de Aprendizagem, é relevante para o
ensino de Função aos estudantes de Engenharia.
Em síntese, as respostas apontaram contribuições significativas para a
construção do Laboratório de Matemática no ambiente virtual de aprendizagem.
Os professores mostraram-se motivados a desenvolver novas estratégias de
ensino, usando os recursos tecnológicos.
Ao prosseguirmos nos encontros, tivemos a oportunidade de construirmos
o primeiro mapa conceitual, dialogarmos sobre a Teoria da Situação Didática e
sobre o uso de ferramentas e softwares para o ensino da Matemática.
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A construção do primeiro mapa conceitual foi realizada coletivamente e
forneceu-nos informações importantes para delinearmos o Plano de Ensino para
o Laboratório Virtual de Matemática.
Mapa 2. Mapa Conceitual Coletivo sobre Função

Fonte: Própria dos Professores do curso de Engenharia.

As informações apresentadas, neste mapa, foram discutidas amplamente
e ações foram tomadas, para conceituar e estudar as particularidades das
funções: Afim, Quadrática, Exponencial e Logarítmica.

4.3 PLANO DE ENSINO

Para elaboração do Plano de Ensino (veja APÊNDICE E) e
posteriormente, construção do Laboratório Virtual de Matemática baseado em
Objetos Digitais de Aprendizagem, decisões tiveram de ser tomadas. A partir do
mapa conceitual, construído pelos professores, a respeito das Funções, os
mesmos decidiram as funções que seriam estudadas, bem como a ordem das
sequências didáticas (veja APÊNDICE F - I) e as applets para cada atividade.
Com base no mapa construído coletivamente, os professores se
organizaram em subgrupos e estruturaram um mapa conceitual para cada
Função a ser estudada.
A seguir apresentamos os mapas como elementos importantes para
organização do Plano de Ensino.
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Mapa 3. Mapa Conceitual sobre o Conceito de Função

Veja que nestes mapas os professores procuraram detalhar o que seria
mais significativo abordar nas atividades propostas na
Os mapas construídos estão apresentados a seguir:

Fonte: Própria dos Professores do curso de Engenharia.
Mapa 4. Mapa Conceitual sobre Função Afim

Fonte: Própria dos Professores do curso de Engenharia.
Mapa 5. Mapa Conceitual sobre Função Quadrática

Fonte: Própria dos Professores do curso de Engenharia.
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Mapa 6. Mapa Conceitual sobre Função Exponencial e Logarítmica

Fonte: Própria dos Professores do curso de Engenharia

Observamos que, ao elaborarem os mapas, os professores seguiram a
mesma linha de construção: definição, parâmetros, comportamento gráfico,
casos particulares – se necessário e raízes das funções Afim e Quadrática. Em
contrapartida, de maneira geral, observamos que os mapas apresentaram, de
forma bem delineada, as propriedades das funções a serem trabalhadas,
contribuindo significativamente para a elaboração do Plano de Ensino.
A partir destes mapas foi discutido e estruturado o Plano de Ensino para
o ambiente Laboratório Virtual de Matemática, assim organizado:

PLANO DE ENSINO
Curso(s)

Engenharias

Período Letivo

2015

Disciplina

Cálculo I

Cálculo I

60 horas

Atividade
Virtual

Laboratório Virtual de Matemática

Abordagem

Complementar

1. EMENTA
Funções. Conceito de Função. Função Afim, Função Quadrática, Função
Exponencial e Função Logarítmica.
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2. JUSTIFICATIVA
Esta atividade é uma proposta desenvolvida para os alunos dos cursos de Engenharia
e oferece como atividade complementar à distância a partir de recursos
computacionais, sequências didáticas para o ensino de Funções visto que este
conteúdo subsidia a maioria das disciplinas do eixo matemático, além de fornecer
ferramentas para as aplicações posteriores. Tem como um dos objetivos o
desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno, buscando o enriquecimento do
conteúdo básico essencial para o desenvolvimento do discente no Ensino Superior e
para sua trajetória profissional.
A Atividade Complementar é uma prática acadêmica obrigatória instituída pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9394/96). São
consideradas atividades complementares aquelas que propiciam aos
estudantes a oportunidade de exercitar suas competências e habilidades em
contatos, experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso,
possibilitando a integração a diversas condições específicas, regionais e
culturais que marcam o entorno do curso.

3. CONTEÚDO
Funções.

4. OBJETIVOS

GERAIS:
 Estudar as noções básicas de Função;
 Ter familiaridade com recursos computacionais aplicados ao ensino de
Funções;
 Ter condição e maturidade necessária para desenvolver-se nos cursos de
Engenharia
ESPECÍFICOS:
 Descrever o conceito de Função;
 Revisar as Funções Afim, Quadrática, Exponencial e Logarítmica;
 Utilizar das propriedades das Funções Afim, Quadrática, Exponencial e
Logarítmica para esboço gráfico;
 Construir mapas conceituais relacionados com as características de cada uma
destas funções.
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5. PLANO DE AULAS
Título

Prática 01:
- Apresentação do Conceito de Função,
domínio de uma função e imagem.

Prática 02:
- Função Afim

Prática 03:
- Função Quadrática

Prática 04:
- Função Exponencial e Logarítmica

Descrição
 Apresentação/identificação do professor
da disciplina.
 Apresentação do Plano de Ensino da
disciplina de Cálculo I.
 Revisão do Conceito de Função.
 Apreciação do Campus Virtual
 Apresentação do Laboratório Virtual de
Matemática.
 Praticar o conceito de Função na
modalidade à distância utilizando as
atividades da Prática 1 disponíveis no
ambiente Moodle.
 Revisão das funções Afim e Quadrática
para visualização de limite e continuidade
de funções.
 Praticar e esboçar o gráfico da Função
Afim.
 Utilizar as atividades da Prática 2
disponíveis no ambiente Moodle da
instituição.
 Definição de Função Afim.
 Coeficiente angular e coeficiente linear.
 Comportamento gráfico.
 Casos particulares: Função Identidade,
Função Constante e Função Linear.
 Raiz da função.
 Praticar e esboçar o gráfico da Função
Quadrática.
 Utilizar as atividades da Prática 3
disponíveis no ambiente Moodle da
instituição.
 Definição de Função Quadrática.
 Analisar os parâmetros a, b e c e seu
comportamento gráfico.
 Vértice da parábola.
 Concavidade da parábola.
 Raízes da parábola.
 Praticar e esboçar o gráfico das funções
Exponencial e Logarítmica.
 Utilizar as atividades da Prática 4
disponíveis no ambiente Moodle da
instituição.
 Definição da Função Exponencial e
Logarítmica.
 Propriedades da Função Logarítimica.
 Função inversa.
 Casos particulares: y=ex e y=ln(x).
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6. ESTRATÉGIAS DE ENSINO


Utilização do Moodle - Ambiente Virtual de Aprendizagem;



Utilização de software matemático Geogebra e do software Cmap Tools;



Utilização de Objetos Digitais de Aprendizagem (Applets) e das sequências
didáticas;



Práticas individuais à distância, sob a orientação do professor.

7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Softwares, ambiente Moodle, internet.

Em virtude da elaboração do Plano de Ensino e da proposta desta
pesquisa, houve uma necessidade de uma ação mais efetiva a fim de estruturar
as sequências didáticas e as applets que fariam parte do Laboratório Virtual de
Matemática.
De forma proativa, o grupo se mostrou comprometido em apresentar
sugestões de atividades práticas para uso dos discentes na modalidade a
distância. Ao longo do experimento, coletamos mais dados que subsidiaram a
construção destas atividades.

4.4 OS OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM

Na construção do Plano de Ensino, foram previstos os Objetos Digitais de
Aprendizagem (applets) a serem desenvolvidos para cada sequência didática.
Sugerimos aos professores analisarem, durante a semana, algumas applets e
suas contribuições para o ensino de Função. Para posteriormente construirmos
as atividades que estruturariam o laboratório virtual.
A seguir, apresentamos os Objetos Digitais de Aprendizagem, construídos
pelo grupo de professores juntamente com a pesquisadora, descrevemos os
objetivos de cada um destes objetos (applets) e expomos a proposta das
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sequência didática à luz do referencial teórico abarcado por esta pesquisa. Para
este grupo de atividades, denominamos de práticas do laboratório virtual.
Com a finalidade de esclarecermos a denominação destas atividades de
“práticas do laboratório virtual”, recorremos ao dicionário on line de português e
obtivemos o significado de “prática” - Processo, maneira de fazer: prática
engenhosa; Pôr em prática, realizar: pôr em prática uma teoria. E o seguinte
significado para a palavra “laboratório” - Local equipado com aparelhos e
material destinados a experiências, pesquisas e testes científicos, ensaios
industriais, revelações fotográficas etc. Ou seja, essa definição nos remete a um
local destinado para a execução de alguma coisa que se projetou. E é neste
sentido que as atividades estão sendo denominadas de “práticas”, uma vez que,
estamos considerando que estas atividades foram criadas para oferecer
oportunidade de aprendizagem para todos os estudantes através do material
para o experimento (applets) e do caderno de procedimentos (Situações
Didáticas-práticas) composto por perguntas, exercícios e, em alguns casos, por
curiosidades. Assim, consideramos este mecanismo um espaço de investigação
e inovação; uma extensão da sala de aula tendo como meta atender tanto ao
aluno, como fornecer subsídios às estratégias didáticas do professor.
É importante destacarmos que as estratégias de ensino oferecidas neste
espaço são peculiares ao grupo de alunos desta instituição de ensino,
estruturadas pelos professores e pela pesquisadora e buscam oferecer aos
discentes condições para uma investigação pormenorizada de seu processo de
construção do conhecimento, oportunizando-lhes diferentes vivências na
superação das dificuldades dos discentes no que se refere ao ensino de
Matemática.

4.4.1 PRÁTICA 1 – O CONCEITO DE FUNÇÃO

Apresentamos a seguir toda a sequência didática proposta sobre o
conceito de Função. Em seguida descrevemos a análise a Priori desta prática.
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No decorrer da análise, exibimos as variáveis didáticas que consideramos
necessárias para a construção do conhecimento.

Prática 1: O Conceito de Função

Definição
Sejam dois conjuntos 𝐴, 𝐵 ⊂ ℝ. Chama-se função 𝑓: 𝐴 → 𝐵, 𝑦 = 𝑓(𝑥), uma
lei que associa a cada elemento de 𝐴 um, e somente um, elemento de 𝐵.
Para decidir se dada curva é um gráfico de uma função, basta traçar retas
verticais ao longo de todo o plano cartesiano. A curva é gráfico de função se,
cada reta que intersectar a curva, intersectá-la em apenas um ponto. Por
exemplo:

Não é gráfico de função.
Caso

contrário,

qualquer

ponto

do

intervalo [-1,3] seria associado a dois
números diferentes.
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É gráfico de função.
Cada reta vertical intersecta a curva em
apenas um ponto.

Para cada item abaixo, selecione a caixa reta vertical e a letra
correspondente. Movendo a barra de rolagem (para isso, basta clicar
no ponto sob o segmento e arrastá-lo) e observando a interseção da reta com
a curva dada, decida se a curva é gráfico de uma função.

O domínio, 𝐷(𝑓), de uma função é constituído por todos os valores que
podem ser atribuídos à variável independente 𝑥. Já a imagem da função,
𝐼𝑚(𝑓), é formada por todos os valores correspondentes à variável
dependente 𝑓(𝑥).
Graficamente, o domínio da função pode ser encontrado projetando-se o
gráfico sobre o eixo 𝑂𝑥 e observando o intervalo obtido. Para se obter a
imagem, projetamos o gráfico da função sobre o eixo 𝑂𝑦. Por exemplo:

Projetando-se o gráfico de 𝑓 ao lado
sobre o eixo 𝑂𝑥, obtemos como intervalo
de domínio:
𝐷(𝑓) = ] − 1; 2,5].
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Projetando-se o gráfico de 𝑓 ao lado sobre
o eixo 𝑂𝑦, obtemos como intervalo de
imagem:
𝐼𝑚(𝑓) = ] − 4, 3].

Desmarque todas as caixas referentes a questão 1 para prosseguir.
Para cada item abaixo, selecione a letra correspondente para
completar a tabela. Após concluir, confira suas respostas clicando nas caixas
de domínio e imagem.

AGORA É COM VOCÊ

Sem o uso do aplicativo, decida se cada curva abaixo é gráfico de uma função,
𝑦 = 𝑓(𝑥) e, em caso positivo, determine o seu domínio e a sua imagem.
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UM POUCO MAIS
Em cada plano cartesiano abaixo, esboce o gráfico de uma função que
satisfaça, simultaneamente, as condições indicadas.

Sistematização
 Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o conceito de
Função.

Fórum de Discussão
Participe do Fórum de Discussão (O Conceito de Função)
Socialize com os colegas e professores o que é Função.
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A Priori, a primeira applet foi produzida com o objetivo dos estudantes
explicitarem se as curvas apresentadas eram representações de Função ou não
para, posteriormente, identificarem o domínio e a imagem de algumas Funções.
Deste modo, apresentamos na Figura 17 a applet denominada “O
Conceito de Função” estruturada para interação, juntamente com a Sequência
Didática – O CONCEITO DE FUNÇÃO.
Figura 17: Applet 1 - O Conceito de Função

Fonte: Própria

Esta applet foi produzida de forma que, ao aluno selecionar cada letra da
questão 1 e a caixa reta vertical, pudesse verificar, movendo a barra de rolagem
(reta vertical) se a reta tocava a curva dada em um único ponto. Validando assim
o conceito de Função: Sejam dois conjuntos 𝐴, 𝐵 ⊂ ℝ. Chama-se função
𝑓: 𝐴 → 𝐵, 𝑦 = 𝑓(𝑥), uma lei que associa a cada elemento de 𝑨 um, e somente
um, elemento de 𝑩.
Esperávamos que, após a realização das várias interações com a applet,
os estudantes respondessem ao questionamento proposto na questão 1 que,
apenas a curva da letra (b) não representa é o gráfico de uma função 𝑦 = 𝑓(𝑥).
Como exposto pela figura a seguir.
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Figura 18: O Conceito de Função – Respostas da Questão 1

(a) Representa uma função

(b) Não representa uma função

(c) Representa uma função

(d) Representa uma função

Fonte: Própria

Na questão 2 esperávamos a compreensão que o domínio da função é
obtido fazendo a projeção do gráfico no eixo 𝑂𝑥 e a imagem, fazendo a projeção
do gráfico no eixo 𝑂𝑦. Desta maneira o aluno poderia validar sua resposta
clicando nas caixas nomeadas domínio e imagem para verificarem o intervalo de
domínio e imagem graficamente. Acreditávamos que graças aos conhecimentos
prévios trazidos pelos alunos, eles poderiam representar estes intervalos com
sentenças matemáticas ou notação simbólica. Conforme apresentado nas
tabelas a seguir:

Tabela 4: Notação Simbólica de Intervalos - Resposta da questão 2 da Sequência Didática 1

(a)
(b)
(c)
(d)

𝐷(𝑓)
[-1, 2[
ℝ
ℝ−1
ℝ

𝐼𝑚(𝑓)
[0, 4[
[-1,1]
ℝ*
ℝ*+
Fonte: Própria
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Tabela 5: Representação de Intervalos através de Sentenças Matemáticas - Resposta da questão 2 da
Sequência Didática 1

(a)
(b)
(c)
(d)

𝐷(𝑓)
{𝑥 ∈ ℝ/−1 ≤ 𝑥 < 2}
{𝑥 ∈ ℝ}
{𝑥 ∈ ℝ − 1}
{𝑥 ∈ ℝ}

𝐼𝑚(𝑓)
{𝑦 ∈ ℝ/0 ≤ 𝑥 < 4}
{𝑦 ∈ ℝ/−1 ≤ 𝑥 ≤ 1}
{𝑦 ∈ ℝ*}
{𝑦 ∈ ℝ*+}
Fonte: Própria

Vale ressaltar que o estudante (emissor), neste momento tenta validar o
que estruturou e o receptor (aplicativo/applet) poderá confirmar ou negar o
modelo estruturado pelo aluno. Caso o aplicativo apresente uma negação ao
modelo do aluno, o mesmo voltará a fase de formulação para reformular a
solução adequada ao proposto. Exemplificamos esta proposta de atividade
apresentando o domínio da função apresentada na questão 2(a) e subsequente
a imagem da função apresentada na questão 2(a).

Figura 19: O Conceito de Função – Respostas da Questão 2(a) – Domínio

Fonte: Própria
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Figura 20: O Conceito de Função – Respostas da Questão 2(a) – Imagem

Fonte: Própria

A mesma validação poderá ser realizada pelo estudante ao interagir com
a questão 2 letras (b), (c) e (d) propostas nesta mesma applet.
Desta maneira, ao nos referirmos a representação do domínio e imagem
nas atividades AGORA É COM VOCÊ e UM POUCO MAIS da sequência
didática. Mesmo sem ter ocorrido a institucionalização do saber, o êxito incidirá
por dois motivo: primeiro por ter o discente formulado e validado anteriormente
estes conceito; segundo por acreditarmos que se tratava de um conhecimento
prévio do estudante.
Com intuito de sistematizar o que foi validado pelo estudante, propomos
a elaboração um mapa conceitual no Cmap Tools, a fim de conceituar Função.
E para a fase de Institucionalização do Saber promovemos a interação do
estudante com o professor no Fórum de Discussão designado: o Conceito de
Função. Tanto a atividade de sistematização quanto a elaboração do mapa
conceitual serão solicitados, nas próximas práticas ao final da interação com as
applets e com as sequências didáticas propostas.
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4.4.2 PRÁTICA 2 – FUNÇÃO AFIM

Apresentamos abaixo toda a sequência didática proposta sobre Função
Afim. Em seguida descrevemos a análise a Priori desta segunda prática onde
apresentamos as variáveis didáticas que consideramos necessárias para a
construção do conhecimento.

Prática 2: Função Afim

Definição
Uma função 𝑦 = 𝑓(𝑥) é chamada de função afim se for da forma
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, onde 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ e 𝑎 ≠ 0 . Neste contexto, 𝑎 é chamado de
coeficiente angular e 𝑏 de coeficiente linear.
O gráfico de uma função afim é sempre uma reta.
Posicione a barra de rolagem em b = 1 e movimente a barra a. Qual
a influência de a no comportamento da função?
__________________________________________________________
______________________________________________________________

Ainda com b = 1, movimente a barra a. Com relação ao crescimento
/decrescimento de 𝑓, o que ocorre quando:
(a) 𝑎 > 0____________________________________________________
(b) 𝑎 < 0 ___________________________________________________

Estabeleça a = 0 e movimente a barra b de diversas maneiras.
Descreva o que ocorre em cada uma das situações investigadas por você.
__________________________________________________________
______________________________________________________________
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Fixe a = 1 e faça b variar. O que se pode concluir acerca da influência
de b no comportamento de 𝑓?
__________________________________________________________
______________________________________________________________
Existe alguma relação entre o valor de b e o valor que o gráfico de 𝑓
intersecta o eixo 𝑂𝑦? Sem utilizar o aplicativo, você consegue definir onde o
gráfico da função 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 4 intersecta o eixo 𝑂𝑦?
__________________________________________________________
______________________________________________________________
A raiz de uma função é o valor de 𝑥 que torna o valor de 𝑦 igual a zero.
Geometricamente, as raízes de uma função são os valores onde o gráfico
de 𝑓 intersecta o eixo 𝑂𝑥.

Posicione a barra a = 1 e b = 3. Determine o valor que o gráfico dado
intersecta o eixo 𝑂𝑥. Repita o procedimento para a = 2 e b = -3.
__________________________________________________________
______________________________________________________________

A raiz de uma função pode ser obtida resolvendo-se a equação 𝑓(𝑥) = 0.
Por exemplo, numa Função Afim, se 𝑎 = 1 e 𝑏 = 3, 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 3, podemos
calcular a raiz da seguinte maneira:
𝑓(𝑥) = 0
𝑥+3=0
𝑥 = −3
Utilize a equação acima para encontrar a raiz da Função Afim
𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 3. Graficamente, o que representa o número encontrado?
______________________________________________________________

______________________________________________________________
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AGORA É COM VOCÊ
Sem o uso do aplicativo, esboce o gráfico de cada função abaixo:

UM POUCO MAIS
Com os conhecimentos adquiridos, responda os exercícios abaixo:
2
(a) Avalie o crescimento/decrescimento e determine a raiz de 𝑓(𝑥) = 3 𝑥 − √3.
______________________________________________________________
Esboce o gráfico de 𝑓.
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(b) Determine as leis cujos gráficos são dados abaixo.

Sistematização
 Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o que é a função
Afim e como classificá-la.

Fórum de Discussão
Participe do Fórum de Discussão (Função Afim)
Socialize com os colegas e professores os conhecimentos de Função Afim e
como classificá-la.

A Priori, esta segunda applet foi produzida com o objetivo dos estudantes
explicitarem, a partir de sua interação com o objeto matemático, Função Afim
(𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, onde 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ e 𝑎 ≠ 0) qual é a influência de 𝑎 e 𝑏 no
comportamento da função; sua raiz e onde o zero da função intersecta o plano
cartesiano.
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Assim, apresentamos na Figura 21 a applet denominada “Função Afim”
estruturada para interação, juntamente, com a Sequência Didática – FUNÇÃO
AFIM.
Figura 21: Applet 2 - Função Afim.

Fonte: Própria

Esta applet foi produzida de forma que, ao aluno respondesse aos
seguintes questionamentos:
Ao posicionar a barra de rolagem em b = 1 como definido na Figura 21, e
movimentado a barra de rolagem a, qual seria a influência de a no
comportamento da função? Para este questionamento, esperávamos que o
aluno movimentasse de diversas maneiras a barra de rolagem a, e que o mesmo
respondesse que a influenciava sobre a inclinação da reta.
A pergunta seguinte está direcionada para a análise de crescimento e
decrescimento da função 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏. Solicitamos que o aluno mantenha b =
1 e que movimente apenas para a > 0. Para esta condição, esperávamos que o
aluno avaliasse que a função é crescente. E para a < 0, esperávamos que o
aluno avaliasse que a função é decrescente.
Dando sequência no desenvolvimento da atividade, é pedido que o aluno
estabeleça a = 0 e movimente a barra de rolagem b de diversas maneiras. Como
mostra a Figura 22.
114

Figura 22: Applet 2 - Função Afim – Resposta da Questão 3.

a = 0,

b=1

a = 0,

b = -2

Fonte: Própria

Ao movimentar de diversas maneiras, esperávamos que o aluno identificasse
que, para a = 0 a reta é horizontal. Como visto na imagem anterior y = 1; y = -2.
Conhecida como Função Constante 𝑓(𝑥) = 𝑏.
Para a próxima questão, solicitamos ao aluno que fixe a = 1 e faça b variar.
Como ilustra dois exemplos na Figura 23.
Figura 23: Applet 2 - Função Afim – Resposta da Questão 4.

a = 1,

b=3

a = 1,

b = -2

Fonte: Própria

A cerca da influência de b no comportamento da função, esperávamos
que o aluno identificasse que, como nos exemplos da Figura 23, se b = 3 a reta
corta o eixo Oy em 3 e se b = -2, a reta corta o eixo Oy em -2.
Seguindo os pressupostos da Teoria das Situações Didáticas, ao agir e
interagir com a applet respondendo o que está proposto na sequência didática,
almejamos que o aluno venha a formular e a validar suas respostas. Neste
sentido, a fim de provocar a validação, sugerimos que o aluno responda, sem
usar o aplicativo, onde o gráfico da função 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 4 intersecta o eixo Oy. Se
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o aluno não for capaz de responder que toca o eixo Oy em 4, o mesmo poderá
retornar ao aplicativo para formular e validar o que foi questionado.
Com o intuito de determinar a raiz de uma Função Afim, e seguindo a
tônica de formular e validar deste conceito foi solicitado ao aluno que observasse
onde o gráfico intersectaria o eixo Ox se posicionado a barra de rolagem em a =
1 e b = 3. Neste momento esperávamos que o aluno respondesse que o gráfico
intersecta o eixo Ox em -3. E para a = 2 e b = -3, esperávamos que a resposta
3

fosse em 2 ou em 1,5. Como mostra a Figura 24.
Figura 24: Applet 2 - Função Afim – Resposta da Questão 6.

Fonte: Própria

Ainda seguindo este raciocínio, foi mostrado que para obter a raiz da
função 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, basta determinar 𝑓(𝑥) = 0. Como exemplo foi calculada a
raiz da função 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 3; ou seja, para a = 1 e b = 3.
Posteriormente, foi sugerido que, da mesma forma seja calculado a raiz
da função 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 3. Para esta questão, sob o ponto de vista matemático,
esperávamos que o aluno respondesse

3
2

ou 1,5. Neste momento o receptor

(aplicativo/applet) poderá confirmar ou negar o modelo estruturado pelo aluno.
As seções seguintes desta sequência didática: AGORA É COM VOCÊ e
UM POUCO MAIS envolvem situações que foram desenvolvidas com o intuito
116

de proporcionar atividades para análise detalhada dos conceitos desenvolvidos
na prática porém, criados para serem resolvidos sem o uso do aplicativo. Caso
o aluno sinta dificuldade nestas seções será recomendado, ao mesmo, que
retorne as atividades anteriores para formulação e validação do proposto.

4.4.3 PRÁTICA 3 – FUNÇÃO QUADRÁTICA

Apresentamos a seguir toda a sequência didática proposta sobre Função
Quadrática. Em seguida descrevemos a análise a Priori desta prática.

Prática 3: Função Quadrática

Definição
Uma função 𝑦 = 𝑓(𝑥) é chamada de Função Quadrática se for da
forma 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, em que 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ e 𝑎 ≠ 0.

Posicione as barras de rolagem em b = 0 e c = 1. Movimente a barra
a. Com relação à concavidade da parábola, o que ocorre quando:
(a) 𝑎 > 0 ___________________________________________________
(b) 𝑎 < 0 ___________________________________________________
Fixe a = 2 e b = 0. Faça c variar. O que se pode concluir acerca da
influência de c no comportamento gráfico de 𝑓?
__________________________________________________________
______________________________________________________________
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Existe alguma relação entre o valor que o gráfico de 𝑓 intersecta o eixo
𝑂𝑦? Sem utilizar o aplicativo, você consegue definir onde o gráfico da função
𝑔(𝑥) = 2𝑥 2 + 15 intersecta o eixo 𝑂𝑦?
__________________________________________________________
______________________________________________________________

Como visto na Prática 2, a raiz de uma função é o valor de 𝑥 que torna o
valor de 𝑦 igual a zero. Geometricamente, as raízes de uma função são os
valore onde o gráfico de 𝑓 intersecta o eixo 𝑂𝑥.

Posicione a = 1, b = 5 e c = 4. Observando o gráfico obtido, identifique
as raízes da função.
__________________________________________________________

Para calcular as raízes de uma função quadrática, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐,
usamos a Fórmula de Bháskara:
−𝑏 ± √∆
𝑥=
2𝑎
Onde ∆= 𝑏 2 − 4𝑎𝑐.
Por exemplo:
𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 5𝑥 + 4
∆= 52 − 4.1.4 = 9
−5±√9

−5±3

Logo, 𝑥 = 2.1 = 2 .
Portanto, as raízes são 𝑥 = −1 e 𝑥 = −4 (confira com a questão 4).
Encontradas as raízes de 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, a saber 𝑥1 e 𝑥2 , podemos
decompor a função 𝑓(𝑥) como:
𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 ).
Por exemplo, a função acima, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 5𝑥 + 4, pode ser decomposta como
𝑓(𝑥) = 1. (𝑥 + 1)(𝑥 + 4).
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Sem usar o aplicativo, calcule as raízes de cada função abaixo:
(a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 + 2
______________________________________________________________

______________________________________________________________
(b) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 2𝑥 + 1
______________________________________________________________

______________________________________________________________
(c) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 5𝑥 + 4
______________________________________________________________

______________________________________________________________
Com base nos resultados obtidos na questão 5, o que podemos
concluir com relação ao número de raízes de 𝑓 quando:
(a) ∆> 0 ____________________________________________________
(b) ∆< 0 ____________________________________________________
(c) ∆= 0 ____________________________________________________
Chamamos de vértice o ponto 𝑉(𝑥𝑣, 𝑦𝑣 ) em que a função 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 +
𝑐 atinge seu valor máximo (se o gráfico de 𝑓 tem concavidade voltada para
baixo) ou mínimo (se o gráfico de 𝑓 tem concavidade voltada para cima).
Para calcularmos as coordenadas do vértice de uma função do segundo
grau, usamos as fórmulas:
−𝑏
𝑥𝑣=
2𝑎
𝑦𝑣=

−∆
4𝑎
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Usando as fórmulas acima, calcule o vértice de cada função quadrática
dada na questão 5. Para conferir, ative no aplicativo a caixa vértice.
(a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 + 2
______________________________________________________________

______________________________________________________________
(b) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 2𝑥 + 1
______________________________________________________________

______________________________________________________________
(c) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 5𝑥 + 4
______________________________________________________________

______________________________________________________________
AGORA É COM VOCÊ
Sem o uso do aplicativo, esboce o gráfico de cada função abaixo, indicando
as propriedades principais (concavidade, intersecção com o eixo 𝑂𝑦, raízes,
vértice e intervalo em que 𝑥 que 𝑓 cresce e que 𝑓 decresce).
(a) 𝑓(𝑥) = −𝑥 2 + 4
______________________________________________________________

______________________________________________________________
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(b) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 2𝑥 − 3
______________________________________________________________

______________________________________________________________
UM POUCO MAIS
A partir dos conhecimentos adquiridos, determine a lei da função cujo gráfico
é dado abaixo.
______________________________________________________________

______________________________________________________________

Sistematização
 Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o que é a função
Quadrática e como classificá-la.

Fórum de Discussão
Participe do Fórum de Discussão (Função Quadrática)
Socialize com os colegas e professores os conhecimentos de função
Quadrática e como classificá-la.
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A Priori, esta terceira applet foi produzida com o objetivo dos estudantes
explicitarem a partir de sua interação com o objeto matemático suas principais
características: definição, análise dos parâmetros a, b e c graficamente, raízes
para ∆ > 0, ∆ < 0, ∆ = 0. Vértice da parábola, concavidade, imagem quando a >
0 e a < 0.
Apresentamos na Figura 25 a applet denominada “Função Quadrática”
estruturada para interação juntamente com a Sequência Didática – FUNÇÃO
QUADRÁTICA.
Figura 25: Applet 3 - Função Quadrática

Fonte: Própria

As primeiras questões da sequência didática em conjunto com esta
applet, foram produzidas com o intuito de levar os alunos a movimentarem as
barras de rolagem a e c com a finalidade de concluírem a relação existente entre
estes parâmetros e o esboço gráfico dessa função. Para isso, na questão 1 foi
solicitado ao aluno posicionar as barras de rolagem em b = 0, c = 1 e movimentar
a barra a observando o que ocorre quando a > 0 e a < 0.
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Figura 26: Applet 3 - Função Quadrática – Resposta da Questão 1

Fonte: Própria

Esperávamos que o aluno observasse que para a > 0 a concavidade da
parábola estava voltada para cima e com a < 0 a concavidade da parábola estava
voltada para baixo, como apresentado respectivamente na Figura 26.
Na segunda questão foi solicitado fixar a = 2 e b = 0; fazendo c variar de
diversas maneiras. Neste momento esperávamos que o aluno concluísse que c
é o ponto em que o gráfico intersecta o eixo Oy.
Figura 27: Applet 3 - Função Quadrática – Resposta da Questão 2

Fonte: Própria

Após estas ações, foi questionado na terceira questão sobre onde o
gráfico da função 𝑔(𝑥) = 2𝑥 2 + 15 intersecta o eixo Oy. Assim, esperávamos que
o aluno tivesse êxito em sua resposta - afirmando que a intersecção ocorrerá
em y = 15 - após ter validado o que havia formulado como modelo quando
interagiu sobre o objeto matemático.
Para estudo das raízes definiu-se que, assim como na Função Afim, as
raízes de uma função são os valores onde o gráfico de f intersecta o eixo Ox.
Usando o aplicativo foi solicitado ao aluno que posicionasse as barras de
rolagem em a = 1, b = 5 e c = 4. E identificasse as raízes da Função. Como
mostra a Figura 28.
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Figura 28: Applet 3 - Função Quadrática – Resposta da Questão 3

Fonte: Própria

Esperávamos que o aluno respondesse que as raízes são x = -4 e x = -1.
Com esta Função, demonstramos matematicamente o cálculo destas raízes
através da Fórmula de Bháskara. Solicitamos que, usando esta fórmula fosse
calculado as raízes das seguintes funções: 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 + 2, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 2𝑥 + 1
e 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 5𝑥 + 4. Com base nos resultados, e usando o aplicativo o aluno
poderá certificar que:
Para a função 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 + 2, ∆ < 0 logo não há raízes reais. Veja na imagem
da Figura 29.
Figura 29: Applet 3 - Função Quadrática – ∆ < 𝟎

Fonte: Própria
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Para a função 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 2𝑥 + 1, ∆ = 0 há uma raiz real x = 1. Veja na imagem
da Figura 30.
Figura 30: Applet 3 - Função Quadrática – ∆ = 𝟎

Fonte: Própria

Para a função 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 5𝑥 + 4, ∆ > 0 há duas raízes reais; x = 1 e
x = 4. Veja na imagem da Figura 31.
Figura 31: Applet 3 - Função Quadrática – ∆ > 𝟎

Fonte: Própria
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Por fim, foi definido na sequência didática o que chamamos de vértice da
parábola com suas respectivas fórmulas para cálculo do xv e yv. Com as funções
apresentadas na questão anterior pediu que o aluno definisse o vértice de cada
uma das parábolas. O mesmo poderia resolver algebricamente e posteriormente
conferir suas respostas como na imagem das Figuras 27, 28 e 29. Esperávamos
que o aluno respondesse que para a função 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 + 2 o vértice da parábola
é o ponto (0, 2); para a função 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 2𝑥 + 1 o vértice da parábola é o ponto
5

9

(1, 0); para a função 𝑓(𝑥)𝑥 2 − 5𝑥 + 4 o vértice da parábola é o ponto (2 , 4).

4.4.4 PRÁTICA 4 – FUNÇÃO EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA

Apresentamos a seguir a sequência didática proposta sobre Função
Exponencial e Logarítmica. Em seguida descrevemos a análise a Priori desta
quarta prática com as variáveis didáticas que consideramos necessárias para a
construção do conhecimento.

Prática 4: Função Exponencial e Logarítmica

Definição
Uma função 𝑦 = 𝑓(𝑥) é chamada de função exponencial se for definida
por 𝑦 = 𝑎 𝑥 , onde 𝑎 ∈ ℝ com 0 < 𝑎 ≠ 1.
Ative a caixa função exponencial. Movimente a barra de rolagem a e
determine o que ocorre com o comportamento de 𝑓 quanto ao
crescimento/decrescimento, quando:
(a) 𝑎 > 0 ___________________________________________________
(b) 0 < 𝑎 < 1________________________________________________
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Observe que o ponto 𝑃(0, 1) sempre pertence ao gráfico de 𝑓 (para
qualquer 𝑏). Ou seja, o gráfico de 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 sempre intersecta o eixo 𝑦 no
ponto 1. Explique porque isso acontece.
__________________________________________________________
______________________________________________________________
Usando as informações dos exercícios Q1 e Q2, podemos esboçar o gráfico
de qualquer função do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 . Por exemplo:

O ponto (0, 1) pertence ao gráfico de 𝑓.
𝑓 é exponencial crescente.

O ponto (0, 1) pertence ao gráfico de 𝑓.
𝑓 é exponencial decrescente.

Considere 𝑎, 𝑏 ∈ ℜ tais que 𝑎 > 0 e 0 < 𝑏 ≠ 1. Dizemos que o número 𝑐 ∈
ℝ é o logaritmo de a na base b,
log 𝑏 𝑎 = 𝑐
se,
𝑏𝑐 = 𝑎

Observe que o logaritmo, nada mais é que um exponencial a que se pode
elevar um número para se obter um outro número previamente fixado.
Por exemplo:

Qual o número deve ser o expoente da base 2 para se obter 32?
Resposta: 5, 25 = 32.
Portanto: log 2 32 = 5
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Complete a tabela:

PROPRIEDADES DO LOGARÍTMO:
Sejam 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 ∈ ℜ, com 𝑎, 𝑐 > 0, 0 < 𝑏 ≠ 1 e 0 < 𝑑 ≠ 1. Valem:
1. Logaritmo de um produto: log 𝑏 (𝑎. 𝑐) = log 𝑏 (𝑎) + log 𝑏 (𝑐).
𝑎
2. Logaritmo de um quociente: log 𝑏 ( 𝑐 ) = log 𝑏 (𝑎) − log 𝑏 (𝑐).
3. Logaritmo de uma potência: log 𝑏 (𝑎𝑒 ) = e. log 𝑏 (𝑎).
log (𝑎)

4. Mudança de base: log 𝑏 𝑎 = log𝑑 (𝑏).
𝑑

5. Logaritmo de 1: log 𝑏 1 = 0, ∀𝑏 ∈ ℝ, com 0 < 𝑏 ≠ 1.
6. Logaritmo de base e logaritmando iguais: log 𝑏 𝑏 = 1, ∀𝑏 ∈ ℝ, com 0 < 𝑏 ≠
1.
Uma função 𝑓(𝑥) é chamada de função logarítmica se for definida por
𝑓(𝑥) = log 𝑏 𝑥, onde 𝑏 ∈ ℝ e 0 < 𝑏 ≠ 1.

Desative a caixa função exponencial e ative a caixa função logarítmica.
Movimente a barra de rolagem 𝑏 e determine o que ocorre com o
comportamento de 𝑓 quanto ao crescimento/decrescimento, quando:
(a) 𝑏 > 1 ___________________________________________________
(b) 0 < 𝑏 < 1 ________________________________________________
Observe que o ponto 𝑃(1, 0) sempre pertence ao gráfico de 𝑓 (para
qualquer 𝑏). Ou seja, o gráfico de 𝑓(𝑥) = log 𝑏 𝑥 sempre intersecta o eixo 𝑥 no
ponto 1. Explique porque isso acontece.
__________________________________________________________
______________________________________________________________
Usando as informações dos exercícios Q4 e Q5, podemos esboçar o gráfico
de qualquer função do tipo 𝑓(𝑥) = log 𝑏 𝑥.
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Por exemplo:

O ponto (0, 1) pertence ao gráfico de 𝑓.
𝑓 é uma função logarítmica crescente.

O ponto (0, 1) pertence ao gráfico de 𝑓.
𝑓 é uma função logarítmica decrescente.

Mantenha fixo a caixa função Logarítmica e posicione b = 2. Agora
selecione a caixa função inversa e visualize a função inversa de 𝑓(𝑥) = log 2 𝑥.
Qual seria a expressão dessa função?
__________________________________________________________
______________________________________________________________
Observando a conclusão do exercício anterior, determine a inversa de
cada função abaixo:
(a) 𝑓(𝑥) = log10 𝑥 _________________________
(b) 𝑓(𝑥) = log 3,2 𝑥 _________________________
(c) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 ____________________________

Observação: Você pode conferir seu resultado selecionando a caixa função
Exponencial.
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AGORA É COM VOCÊ
Sem o uso do aplicativo, esboce o gráfico de cada função abaixo.

UM POUCO MAIS
Esboce o gráfico de cada função abaixo:

Observando os gráficos esboçados acima, responda. O que acontece quando
trocamos 𝑓(𝑥) por:
(a) 𝑓(𝑥) + 𝐿 (𝐿 > 0) ________________________
(b) 𝑓(𝑥) − 𝐿 (𝐿 > 0) ________________________
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Desta forma, esboce os gráficos abaixo:

De modo análogo, esboce o gráfico de cada função abaixo:

Observando os gráficos esboçados acima, responda. O que acontece quando
trocamos 𝑓(𝑥) por:
(a) 𝑓(𝑥) + 𝐿 (𝐿 > 0) ________________________
(b) 𝑓(𝑥) − 𝐿 (𝐿 > 0) ________________________

Dessa forma, esboce os gráficos abaixo:
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CURIOSIDADES
Assim, como o número 𝜋, um outro número de igual importância aparece
diversas vezes quando o assunto é Cálculo Diferencial: o número e (número
de Nepper ou Nepperiano). A atenção ao número e surgiu da tentativa de se
1
calcular a área entre a curva 𝑦 = 𝑥 e o eixo das abscissas, porém esse número
já tinha aparecido em estudos de matemática financeira como o resultado do
limite:
1
lim (1 + ) = 2,718281828 … = 𝑒.
𝑥→+∞
𝑥
Com uso do número e, podemos definir duas funções:


A função exponencial natural: 𝑓(𝑥) = 𝑒 𝑥



A função logarítmica Nepperiana: 𝑓(𝑥) = ln(𝑥) = log 𝑒 𝑥.

Como 𝑒 > 1, concluímos que as funções 𝑓(𝑥) = 𝑒 𝑥 e 𝑓(𝑥) = ln(𝑥) são funções
crescentes e cujos gráficos são, respectivamente:

Sistematização
 Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o que é a função
Exponencial e Logarítmica e como classificá-las.

Fórum de Discussão
Participe do Fórum de Discussão (Função Exponencial e Logarítmica)
Socialize com os colegas e professores os conhecimentos de função
Exponencial e Logarítmica e como classificá-las.

A Priori, esta quarta applet foi produzida para proporcionar ao aluno sua
interação com os objetos matemáticos – Função Exponencial e Logarítmica, no
que tange o comportamento das funções quando alteramos os valores de sua
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base para valores maiores que 1 e, para valores no intervalo de ]0, 1[; bem como
suas simetrias relacionadas a função inversa.
Apresentamos na Figura 32 a applet denominada “Função Exponencial e
Logarítmica”, estruturada para manuseio, juntamente com a Sequência Didática
– FUNÇÃO EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA.
Figura 32: Applet 4 - Função Exponencial e Logarítmica

Fonte: Própria

Esta sequência didática foi produzida de forma que, ao selecionar a caixa
Função Exponencial o aluno pudesse verificar, movendo a barra de rolagem a,
o que ocorre com o comportamento da função para a > 1 e para 0 < a < 1.
Esperávamos que o aluno respondesse que para a > 1 a função é crescente e
para 0 < a < 1 a função é decrescente. Como podemos ver na figura abaixo.
Figura 33: Applet 4 - Função Exponencial e Logarítmica – Resposta da Questão 1

Fonte: Própria
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Ainda com a caixa Função Exponencial selecionada, solicitamos ao aluno
que observasse que o ponto P (0, 1) sempre pertence ao gráfico da Função
Exponencial 𝑦 = 𝑎 𝑥 , onde 𝑎 ∈ ℝ com 0 < 𝑎 ≠ 1 para qualquer base a. A partir
desta afirmativa, esperávamos que o aluno movimentasse de diversas maneiras
a barra de rolagem a e explicasse porque isso acontece. Portanto, a justificativa
esperada era que, para qualquer base a (𝑎 ∈ ℝ com 0 < 𝑎 ≠ 1) sendo x = 0, na
função 𝑦 = 𝑎 𝑥 , y seria igual a um pois, todo número diferente de zero elevado a
zero é igual a um.
Continuando a sequência didática, explicitamos de forma breve que o
logaritmo nada mais é que um expoente a que se pode elevar a um número para
se obter um outro número previamente fixado. Como por exemplo: Qual o
número deve ser o expoente da base 2 para se obter 32? Resposta é 5, pois
25 = 32. Portanto: log 2 32 = 5. Logo, para 𝑎, 𝑏 ∈ ℜ tais que 𝑎 > 0 e 0 < 𝑏 ≠ 1.
Dizemos que o número 𝑐 ∈ ℝ é o logaritmo de a na base b, log 𝑏 𝑎 = 𝑐

se,

𝑏 𝑐 = 𝑎.
De forma a abranger esta informação, foi solicitado ao aluno que
completasse a tabela seguinte:

Esperávamos que o aluno respondesse:

Após esta atividade, apresentamos as propriedades da Função
Logarítmica e sua definição. Em seguida, solicitamos ao aluno que selecionasse
a caixa Função Logarítmica e determinasse o que ocorre com o comportamento
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da função 𝑦 = log 𝑏 𝑎 quando b > 1 e quando 0 < b < 1. Esperávamos que o aluno
respondesse que quando b > 1 a função era crescente e quando 0 < b < 1 a
função era decrescente. Como representado na Figura 34.
Figura 34: Applet 4 - Função Exponencial e Logarítmica – Resposta da Questão 4

Fonte: Própria

Mantendo a caixa Função Logarítmica selecionada, solicitamos ao aluno
que observasse que o ponto P (1, 0) sempre pertence ao gráfico da Função
Logarítmica 𝑦 = log 𝑏 𝑥, onde 𝑏 ∈ ℝ com 0 < 𝑏 ≠ 1 para qualquer base b. Ou seja,
o gráfico de 𝑦 = log 𝑏 𝑥 sempre intersecta o eixo x no ponto 1. A partir desta
afirmativa, esperávamos que o aluno movimentasse de diversas maneiras a
barra de rolagem b e explicasse porque isso acontece. Assim, a justificativa
esperada era que, para qualquer base b (𝑏 ∈ ℝ com 0 < 𝑏 ≠ 1) sendo x = 1, na
função 𝑦 = log 𝑏 𝑥; y seria igual a zero pois todo número elevado a zero é igual
a um.
Em seguida, apresentamos o esboço o gráfico das funções: 𝑦 = log 2 𝑥 e
𝑦 = log 1 𝑥 e descrevemos seu comportamento gráfico. Com o uso do aplicativo,
2

solicitamos ao aluno que posicionasse b = 2 e selecionasse a caixa função
inversa para visualizar a função inversa de 𝑦 = log 2 𝑥. Questionamos qual seria
a expressão desta função. Esperávamos que o aluno respondesse 𝑦 = 2𝑥 . Para
validar o que o aluno (emissor) estruturou, o receptor (aplicativo) poderá
confirmar ou negar o modelo estruturado pelo aluno quando selecionado a caixa
Função Exponencial. Caso a resposta do aluno seja a resposta 𝑦 = 2𝑥 teremos
a seguinte imagem:
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Figura 35: Applet 4 - Função Exponencial e Logarítmica – Resposta da Questão 6

Fonte: Própria

Caso o aluno não tenha êxito em sua resposta será revelado pelo
aplicativo a solução correta (pontilhada) como representado pela figura abaixo.
Figura 36: Applet 4 - Função Exponencial e Logarítmica – Resposta correta da Questão 6 está indicada
pontilhada

Fonte: Própria

Neste sentido o aluno deverá retornar a atividade e ao aplicativo para
formular e validar o que foi questionado.
Seguindo este mesmo raciocínio, foi solicitado ao aluno na questão 7 que
determinasse a inversa de cada função: (a) 𝑓(𝑥) = log10 𝑥,

(b) 𝑓(𝑥) = log 3,2 𝑥,
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(c) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 ; da mesma forma que na atividade anterior, esperávamos que o
aluno respondesse respectivamente, 𝑓(𝑥) = 10𝑥 ; 𝑓(𝑥) = 3,2𝑥 ; 𝑓(𝑥) = log 3 𝑥 e
retornasse ao aplicativo para validar o que estruturou como resposta.
Por fim, tratamos novamente das seções: AGORA É COM VOCÊ e UM
POUCO MAIS com o intuito de proporcionar atividades para análise dos
conceitos desenvolvidos nesta prática sem o uso do aplicativo. No caso desta
prática há também a seção CURIOSIDADE, pois consideramos necessário
explanar a importância do número Nepperiano (ou número de Nepper) para o
Cálculo I.

4.5 O AMBIENTE LABORATÓRIO VIRTUAL DE MATEMÁTICA

Foi construído no ambiente Moodle, a atividade complementar para a
disciplina de Cálculo I, intitulada Laboratório Virtual de Matemática com as
sequências de atividades planejadas pela pesquisadora e pela equipe de
professores envolvidos nesta pesquisa.
O acesso pela página principal da instituição foi mantido e gerenciado pela
autora desta dissertação. Abaixo apresentamos a imagem deste ambiente que
contém no espaço reservado para apresentação a logomarca do curso.
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Figura 37: Ambiente Virtual de Aprendizagem – Laboratório Virtual de Matemática

Fonte: Própria

Após a logomarca há um texto destinado aos alunos com os seguintes
dizeres:
Prezado Aluno,
O Laboratório Virtual de Matemática é uma iniciativa dos professores de
Cálculo I. Nele você vai encontrar roteiros de Práticas e os Objetos Digitais de
Aprendizagem (Applets) - Aplicativos construídos no software Geogebra que irá
auxiliá-lo na disciplina de Cálculo I.
Explore!!!
A cada atividade investigue o que está sendo solicitado no roteiro,
conjecture, aprenda mais e mais.
Agora é com você!!!
Desejamos a todos, boas práticas!

Na figura seguinte, detalhamos alguns elementos deste ambiente. Ainda
na Apresentação, no ícone Plano de Curso anexamos o Plano de Ensino desta
atividade complementar. Após a apresentação deste ambiente, há o Espaço de
Interação. Nele está o Fórum de Discussão e as Práticas destinadas para o
ensino de Função.
138

Figura 38: Ambiente Virtual de Aprendizagem – Espaço de Interação

Fonte: Própria

Para garantirmos a integridade desta pesquisa e o monitoramento do
estudante no Laboratório Virtual de Matemática, foi disponibilizado ao estudante
o acesso a uma atividade por semana, seguidos da elaboração do mapa de cada
tema proposto na atividade e da participação ao Fórum de Discussão.
Oito estudantes participaram desta fase da pesquisa e destes, cinco
concluíram todas as atividades programadas. Os alunos eram do 1º semestre do
curso de Engenharia e tiveram os nomes trocados pelos seguintes pseudônimos:
Érica, Valéria, Jorge, Carlos, Marcelo, Bruno, Marcos e Davi,
Ao final da interação, professores e alunos responderam ao questionário
on-line (veja APÊNDICE J). Este questionário nos permitiu verificar se a questão:
Em que medida o uso de Objetos Digitais de Aprendizagem na modalidade a
distância podem potencializar o ensino de Função na área de Matemática para
os estudantes de Engenharia? foi respondida. Sua análise está delineada na
conclusão desta pesquisa.
Ressalvamos que pretendemos ofertar o ambiente Laboratório Virtual de
Matemática a todos os estudantes de Engenharia, de modo que possamos
acompanhar a pesquisa por mais dois anos, conforme previsto por este mestrado
profissional.
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Para acompanhamento das atividades propostas, julgamos necessário
perpassarmos pela análise da interação dos alunos no ambiente virtual.

4.6 ANÁLISE DA INTERAÇÃO DOS ALUNOS NO AMBIENTE VIRTUAL

Para analisar o uso da Teoria das Situações Didáticas, utilizamos as
quatro fases, descritas no capítulo 1, baseada na teoria de Brousseau (1986)
que são: fase de Ação, fase de Formulação, fase de Validação e fase de
Institucionalização do Saber.
Como as duas primeiras fases seguem a tônica de que o estudante deve
agir, interagir, testar sobre o objeto de estudo e, em seguida ele deve ser capaz
de formular uma resposta a um dado questionamento, será necessário
considerarmos a interação do estudante com as applets e as respostas dadas
nas atividades propostas.
Posteriormente, o estudante deve ser capaz de validar a formulação que
fez. Neste momento analisaremos os conceitos escolhidos pelos estudantes nas
construções dos Mapas Conceituais. Como a última fase, de Institucionalização
é feita em conjunto professor/aluno foi proposto ao final de cada sequência
didática a participação no Fórum de Discussão, onde as formulações dos
estudantes serão verificadas e confrontadas com o saber cientifico relacionado
ao objeto de estudo.
Em virtude de se trabalhar com os pressupostos metodológicos da
Engenharia Didática, já relatado anteriormente, descreveremos a seguir a
análise a posteriori. Para esta análise, apenas os estudantes Érica, Valéria,
Jorge, Marcelo, e Davi, foram analisados neste trabalho. Embora tenhamos
observado todos os oito estudantes envolvidos na atividade, escolhemos estes
cinco para análise pois, decidimos que para a análise ser mais completa
possível, seria necessário que o estudante tivesse participado de todas as
atividades o que não ocorreu com todos os alunos. Também entendemos que o
volume de atividades a serem analisadas poderia inviabilizar este trabalho.

140

4.6.1 Sequência Didática 1
4.6.1.1 Análise das Respostas nas Atividades
Como descrito anteriormente, a Priori, esta atividade denominada Prática
1 – O Conceito de Função, foi produzida com o objetivo de que os estudantes
explicitassem se as curvas apresentadas eram representação de função ou não;
caso alguma curva fosse a representação de uma função, que identificassem
seu domínio e sua imagem.
Todos os estudantes envolvidos na pesquisa responderam a atividade. A
seguir, apresentamos esta análise por questão, seguindo a ordem da atividade.
Questão 1: Para cada item abaixo, selecione a caixa reta vertical e a letra
correspondente. Movendo a barra de rolagem (para isso, basta clicar no ponto
sob o segmento e arrastá-lo) e observando a interseção da reta com a curva
dada, decida se a curva é gráfico de uma função.
As respostas apresentadas pelos estudantes convergiram para o que
esperávamos na análise a priori: apenas a curva apresentada na letra (b) não
representa o gráfico de uma função. Contudo, apenas Davi registrou que a letra
(c) não era a representação de função. Neste aspecto, acreditamos que foi por
equívoco que Davi fez este registro uma vez que o mesmo, ao participar do
Fórum de Discussão no AVA respondeu ao seguinte questionamento: Então,
como podemos visualizar se a curva representa o gráfico de uma função ou não?
da seguinte maneira: “É só passar uma reta vertical sob a curva e verificar se a
reta toca esta curva em um único ponto.” Acreditamos que este equívoco ocorreu
devido ao posicionamento das letras para respostas das questões, a letra (a), ao
lado a letra (b) e na linha de baixo as letras (c); ao lado (d). Porém, Davi pode
ter se enganado pensando como também é de costume vermos em livros e listas
de exercícios, a letra (a) e logo abaixo a letra (b) e na coluna ao lado a letra (c)
e depois a letra (d).
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Figura 39: O Conceito de Função - Resposta da Questão 1 – Aluno Davi

Neste caso, o posicionamento das letras pode ter confundido o estudante
Davi. Em sua resposta houve uma inversão pois, a curva apresentada na letra
(b) não representa uma função e a curva representada na letra (c) representa
uma função.
Questão 2: Para cada item abaixo, selecione a letra correspondente para
completar a tabela. Após concluir, confira suas respostas clicando nas caixas de
domínio e imagem.
Notamos que nenhum estudante representou os intervalos de domínio e
imagem através de sentenças Matemáticas como previsto na análise a priori.
Todos utilizaram da notação simbólica (também previsto na análise a priori)
porém, com uma variação de representação como mostra as Figuras 40 e 41.
Figura 40: O Conceito de Função - Resposta da Questão 2 – Aluno Davi

O estudante Davi, assim como Jorge, representaram na letra a, o intervalo
aberto do domínio com parênteses e não com colchete [-1, 2[ como previsto na
análise a priori. O mesmo ocorreu ao representarem a imagem da função, como
podemos ver em destaque na Figura 40. Devemos ressaltar que [ ou ) → no final
da representação significa que o ponto do extremo direito não está incluído.
Os estudantes Marcelo, Érica e Valéria utilizaram do colchete para esta
representação.
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Figura 41: O Conceito de Função - Resposta da Questão 2 – Aluna Valéria

Estas respostas evidenciaram que os estudantes aplicaram seus
conhecimentos prévios para completar esta tabela.

AGORA É COM VOCÊ
Sem o uso do aplicativo, decida se cada curva abaixo é o gráfico de uma função,
𝑦 = 𝑓(𝑥) e, em caso positivo, determine o seu domínio e a sua imagem.
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Percebemos que os estudantes Davi, Valéria, Jorge e Marcelo
responderam praticamente no mesmo padrão da questão 1 e 2. Isso nos faz
compreender que estes estudantes têm a noção clara da curva que representa
uma função e de como representar domínio e imagem de uma função.
Identificamos que, apenas Érica apresentou dificuldade ao responder esta
questão.
Figura 42: O Conceito de Função - Resposta da seção AGORA É COM VOCÊ – Aluna Érica
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Na letra (b) Érica faz uso da reta horizontal para verificar se a curva
representa o gráfico de uma função. Mas é possível visualizar em sua atividade
que, anteriormente, ela havia escrito que a curva representava o gráfico de uma
função. Notamos também que Érica só determinou o domínio das funções e não
determinou sua imagem.

UM POUCO MAIS
Em cada plano cartesiano abaixo, esboce o gráfico de uma função que satisfaça,
simultaneamente, as condições indicadas.
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Esta seção “Um Pouco Mais” é um desafio aos estudantes, que após ter
formulado e validado anteriormente estes conceitos, necessita apresentá-los
graficamente. Notamos que, todos os estudantes conseguiram fazer esta
atividade, com exceção de Érica que se absteve de fazer qualquer registro.
Mais uma vez, fica claro a presença dos conhecimentos prévios
apresentado pelos estudantes. Assim mostramos na Figura 43 que o aluno Jorge
utiliza na letra (b) do conceito Assíntota Vertical (quando o valor de x se aproxima
de 4, mas nunca o alcança 4, o valor da função tende para o infinito. Portanto,
x=4 é uma Assíntota Vertical da função, pois a curva da função aproxima-se da
reta verticalmente) para responder esta questão mesmo sem ter sido
mencionado esse conceito ao longo da atividade.
Figura 43: O Conceito de Função - Resposta da seção UM POUCO MAIS– Aluno Jorge

Isto estava previsto na análise a priori, uma vez que acreditávamos que o
êxito nestas seções (AGORA É COM VOCÊ e UM POUCO MAIS) ocorreriam
por dois motivos: primeiro pelo discente ter formulado e validado estes conceitos
ao utilizarem o aplicativo (applet) e segundo por se tratar de um conhecimento
prévio dos estudantes.
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4.6.1.2 Análise dos Mapas

A análise dos mapas conceituais digitais confeccionados pelos estudantes
também faz parte da análise a posteriori e tem por objetivo verificar quais
conceitos os estudantes consideraram na construção dos mapas.
Sob o ponto de vista da Teoria das Situações Didáticas, os mapas estão
relacionados a fase da validação do que foi formulado anteriormente. Vejamos,
a seguir, os mapas construídos pelos estudantes:

Mapa 7. Mapa Conceitual sobre O Conceito de Função de Valéria

Fonte: Estudante Valéria

Mapa 8. Mapa Conceitual sobre O Conceito de Função de Érica

Fonte: Estudante Érica
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Mapa 9. Mapa Conceitual sobre O Conceito de Função de Davi

Fonte: Estudante Davi

Mapa 10. Mapa Conceitual sobre O Conceito de Função de Jorge

Fonte: Estudante Jorge

Mapa 11. Mapa Conceitual sobre O Conceito de Função de Marcelo

Fonte: Estudante Marcelo
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Este foi o primeiro mapa construído pelos estudantes. Cada qual com
suas particularidades que enriquecem esta pesquisa. Verificamos que, em todos
os mapas aparecem a ideia de Domínio e Imagem relacionados a x e a y
respectivamente. Apenas Marcelo assumiu que nas funções o domínio e a
imagem podem ser representados graficamente (valores de x e valores de y) ou
por intervalo: fechado (bola cheia), aberto (bola vazia).
Algo que achamos interessante, foi que Valéria, Davi e Jorge foram mais
criteriosos ao elaborarem seus mapas destacando também o teste da reta
vertical para determinar se uma dada curva representa ou não uma função.
Notamos também que Érica foi simplista na construção de seu mapa se
apegando a poucos detalhes e conceitos.
De maneira geral, observamos que os mapas apresentaram-se coerentes
com os elementos abordados na primeira prática.

4.6.1.3 Análise do Fórum de Discussão

Nossa análise nesse momento passa a ser condicionada a participação
dos estudantes e dos professores no Fórum de Discussão com base na interação
realizada pelos estudantes com o objeto matemático O Conceito de Função.
Nesta fase, a equipe de professores envolvidos com esta pesquisa e a
pesquisadora conduziram para que a sistematização ocorresse por meio de
definições, propriedades e teoremas como previsto na Teoria das Situações
Didáticas; na fase de Institucionalização do saber.
Incialmente a pesquisadora acrescentou no Fórum de Discussão um
espaço reservado para os estudantes tirarem suas dúvidas sobre o Conceito de
Função. Este espaço ficou aberto no decorrer de uma semana sem nenhuma
interação. Diante desta situação, a pesquisadora manteve na semana seguinte
a mesma atividade disponível aos estudantes e procuramos identificar caminhos
para estimular a participação de todos. Neste momento a pesquisadora postou
a seguinte informação: Em Matemática, o termo: gráfico de uma função é usado
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para representar uma lei 𝑓: 𝐴 → 𝐵 que associa a cada elemento de A um, e
somente um único, elemento de B. acompanhada da questão: Qualquer curva
representa o gráfico de uma função?
De forma tímida foram aparecendo professores e alunos que registraram
suas contribuições e enriqueceram o diálogo ali estabelecido.

Figura 44: O Conceito de Função – Fórum de Discussão – Participação da Aluna Valéria

Após a participação da aluna Valéria que postou como resposta ao
questionamento: Não. Acho que a curva só representa o gráfico de uma função
se para cada x tivermos um único y correspondente, prosseguimos com mais
uma pergunta no intuito de obtermos a participação integral de todos os
estudantes.
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Figura 45: O Conceito de Função – Fórum de Discussão – Participação do Aluno Davi

A pergunta foi: Então, como podemos visualizar se a curva representa o
gráfico de uma função ou não? Em seguida o aluno Davi respondeu que era só
passar uma reta vertical sob a curva e verificar se a reta toca esta curva em um
único ponto.
Com a resposta do estudante Davi, notamos que o mesmo compreendeu
bem como verificar se a curva representa o gráfico de uma função ou não.
Esclarecendo assim que sua resposta na questão 1 da sequência didática foi
registrada de forma errada, por engano, como havíamos julgado anteriormente.
Vale ressaltar que o mesmo reforçou sua resposta após a colocação do
professor Ronaldo: E se a reta vertical não intersectar algum ponto da curva,
deixa de ser função? Assim, sua resposta foi: Ao passarmos uma reta vertical
sob a curva do gráfico e a mesma tocar a curva em mais de um ponto, não haverá
função. Ou seja, a curva só deixa de ser uma representação de função se para
um certo x tivermos mais de um y correspondente. E complementou com a
seguinte observação: Lembrando também que, em caso de existência de função,
ao projetarmos o gráfico sobre o eixo Ox, encontraremos o Domínio da função.
Se fizermos o mesmo para o eixo Oy, obteremos a Imagem da função.
A pesquisadora aproveitou para parabenizar a participação de Davi e
reforçar que suas colocações estavam corretas.
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Como de fato, o interesse é incentivar a participação dos estudantes e
professores no fórum com o intuito de realizar a institucionalização do saber,
aproveitamos o final da resposta de Davi para conduzimos o diálogo com a
definição dos conceitos de domínio e imagem de uma função. Desta forma
notamos que os estudantes Jorge, Marcelo e Érica participaram deste fórum uma
única vez, afirmando que sabiam e identificavam o que é domínio e imagem de
uma função. Este momento serviu para cristalizar os conceitos propostos nesta
prática e compreendermos a importância de sermos mais ativos neste processo
junto ao estudante.
Assim, diante das reflexões que foram sendo construídas no decorrer da
interação dos sujeitos envolvidos na pesquisa no ambiente virtual de
aprendizagem, procuramos identificar a participação dos estudantes a fim de
confrontarmos o desenvolvimento de cada um deles com o objeto de estudo
proposto neste fórum.
Algo que ficou notório neste primeiro fórum de discussão, foi o baixo
envolvimento dos estudantes e a falta dos iniciativa dos professores de instigar
a participação de todos. Mas nos próximos fóruns, notamos que a participação
e empenho de todos foi aumentando gradativamente.

4.6.2 Sequência Didática 2
4.6.2.1 Análise das Respostas nas Atividades
Como descrito na análise realizada a Priori, esta atividade foi produzida
com o objetivo de que os estudantes explicitassem as principais propriedades de
uma Função Afim. Seguiremos analisando a Posteriori as questões desta
atividade respondida pelos estudantes.
Questão 1: Posicione a barra de rolagem em b = 1 e movimente a barra
a. Qual a influência de a no comportamento da função?
De maneira geral observamos que tanto Marcelo quanto Davi e Valéria
responderam que a determina se a função é crescente, decrescente ou
constante. Érica foi breve em sua resposta escrevendo que: Influencia no
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crescimento. Já Jorge relata que a influencia no ângulo do gráfico da função,
podendo tornar crescente, decrescente ou constante.
Questão 2: Ainda com b = 1, movimente a barra a. Com relação ao
crescimento /decrescimento de 𝑓, o que ocorre quando:
(a) 𝑎 > 0 _____________________________________________________
(b) 𝑎 > 0 _____________________________________________________
Todos estudantes responderam na letra (a) que a função é crescente e na
letra (b) que a função é decrescente.

Questão 3: Estabeleça a = 0 e movimente a barra b de diversas maneiras.
Descreva o que ocorre em cada uma das situações investigadas por você.
Davi, Valéria, Jorge e Marcelo responderam que a função torna-se
constante. Destes estudantes, Marcelo registrou em sua resposta que era uma
função constante com domínio real. Onde o valor de (b) mudava o valor fixo na
função.
Figura 46: Função Afim - Resposta da Questão 3 – Participação do Aluno Marcelo

Porém, Érica diz apenas que acontece uma troca de imagem. Como
mostra imagem abaixo.
Figura 47: Função Afim - Resposta da Questão 3 – Participação da Aluna Érica

Notamos que, nas respostas das questões seguintes, tanto Érica, quanto
Marcelo e os demais estudantes não trazem mais em seus registros o conceito
de domínio e imagem.
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Cremos que tanto a resposta de Érica quanto a resposta de Marcelo
revelam neste momento uma influência da Atividade 1 – O conceito de Função.
Ambos compreenderam bem os conceitos estudados anteriormente.
Questão 4: Fixe a = 1 e faça b variar. O que se pode concluir acerca da
influência de b no comportamento de 𝑓?
Davi, Valéria, Jorge e Marcelo responderam corretamente esta questão
dizendo que b é onde a reta corta o eixo y. Porém Davi explicou também que
mantendo fixo a = 1 a inclinação da reta continua a mesma.
Somente a estudante Érica traz uma resposta equivocada. Conforme
imagem abaixo:
Figura 48: Função Afim - Resposta da Questão 4 – Participação da Aluna Érica

A estudante Érica afirma que a barra “b”, faz a função se mover no eixo
da bissetriz dos quadrantes pares.
Porém, Érica é clara na resposta da questão 5. Mostrando que
compreende que b influencia no valor em que a função corta o eixo Oy.
Questão 5: Existe alguma relação entre o valor de b e o valor que o
gráfico de 𝑓 intersecta o eixo 𝑂𝑦? Sem utilizar o aplicativo, você consegue definir
onde o gráfico da função 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 4 intersecta o eixo 𝑂𝑦?
Figura 49: Função Afim - Resposta da Questão 5 – Participação da Aluna Érica

Em sua resposta Érica compreende que o valor de b determina o ponto
no eixo Oy. O gráfico intersecta o eixo Oy em 4.
Este resultado demonstrou-nos que a sequência didática ficou bem
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formulada pois os questionamentos foram colocados de forma que os estudantes
pudessem, ao interagir com as applets, formular suas respostas para validar
suas afirmações formuladas.
Deste modo percebemos, que o emissor (Érica) apresentou a validade
do modelo criado por ela na questão anterior, para julgamento do receptor
(applet) o qual recusou o modelo apresentado pelo emissor, colocando em
conflito com a questão seguinte.
Questão 6: Posicione a barra a = 1 e b = 3. Determine o valor que o
gráfico dado intersecta o eixo 𝑂𝑥. Repita o procedimento para a = 2 e b = -3.
Todos os estudantes responderam corretamente esta questão.
Afirmando que o gráfico intersecta o eixo Ox nos valores -3 e 1,5. Assim como
na questão 7.
Questão 7: Utilize a equação acima para encontrar a raiz da função
afim 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 3. Graficamente, o que representa o número encontrado?
Tudo indica que os estudantes compreenderam bem o que é a raiz de
uma função Afim e como obter seu resultado. Pois, todos estudantes
representaram o cálculo:
2𝑥 − 3 = 0
𝑥=

3
2

𝑥 = 1,5
As seções: AGORA É COM VOCÊ e UM POUCO MAIS, foram
respondidas com sucesso. Acreditamos que os estudantes apresentaram êxito
nestas

atividades

pois

as

questões

anteriores

proporcionaram

um

desenvolvimento dos conceitos junto com a applet de forma a possibilitar uma
formulação e validação do objeto matemático proposto.
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4.6.2.2 Análise dos Mapas

Levando em conta que a análise dos mapas conceituais digitais
confeccionados pelos estudantes faz parte da análise a posteriori e tendo por
objetivo verificar quais conceitos os estudantes consideraram na construção dos
mapas, apresentaremos inicialmente todas as construções para posteriormente
descrevermos a análise destes mapas.
Mapa 12. Mapa Conceitual sobre Função Afim de Érica

Fonte: Estudante Érica
Mapa 13. Mapa Conceitual sobre Função Afim de Marcelo

Fonte: Estudante Marcelo
Mapa 14. Mapa Conceitual sobre Função Afim de Jorge

Fonte: Estudante Jorge
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Mapa 15. Mapa Conceitual sobre Função Afim de Davi

Fonte: Estudante Davi
Mapa 16. Mapa Conceitual sobre Função Afim de Valéria

Fonte: Estudante Valéria

Para nós, fica claro que, com base nestes mapas, alguns estudantes
tiveram mais facilidade em sistematizar os conceitos abordados nesta prática
que outros. Como cada mapa apresenta suas peculiaridades, faremos uma
análise detalhada da construção de cada estudante.
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Na construção do seu mapa, a estudante Érica novamente foi sucinta mas
coerente nas escolhas e descrições de cada conceito. Já os estudantes Marcelo
e Davi também foram coerentes na construção do mapa mas bem mais
detalhistas. Ambos trouxeram em seus mapas a ideia do coeficiente angular e
linear assim como a raiz da função. O interessante é que Davi trouxe mais
detalhes sobre o coeficiente linear. Percebemos que o mesmo identificou
claramente com o uso da applet minúcias que não poderiam ser identificados
apenas com a representação algébrica da função.
Os estudantes Jorge e Valéria demonstraram em seus mapas que
compreenderam os conceitos de função crescente (a > 0), decrescente (a < 0) e
constante (a = 0). Porém, algo que achamos estranho nos dois mapas foi o fato
de Jorge e Valéria, por algum momento, equivocarem ao darem mais detalhes
sobre estes conceitos. Erroneamente construíram informações inadequadas
como: Quando os valores de x < 0 aumenta o ângulo e x > 0 diminui o ângulo.
Porém, ambos referenciaram todos conceitos matemáticos abordados na
sequencia didática corretamente. Estes conceitos emitidos tanto por Jorge
quanto por Valéria nos levaram a crer que eles perceberam intuitivamente ao
manipularem as applets quais influências a e b teriam no comportamento da
função Afim mas não averiguaram a veracidade de todas as informações que
disponibilizaram no mapa.

4.6.2.3 Análise do Fórum de Discussão
Como definido anteriormente, a análise a posteriori do Fórum de
Discussão está condicionado a participação dos estudantes e dos professores
neste ambiente. Logo, assim que foi disponibilizado aos alunos o acesso as
atividades da Prática 2, acrescentamos um novo tópico a este fórum: Discussão
sobre Função Afim.
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Figura 50: Função Afim – Fórum de Discussão

Espontaneamente os estudantes começaram a participar deste novo
tópico de discussão e, ao longo da semana foram deixando suas dúvidas e
colocações sobre o assunto. Os professores também foram peça fundamental
neste

diálogo

postando

registros

que

contribuíram

muito

para

a

Institucionalização do saber.
Na figura a seguir, acompanhamos esse diálogo que enriqueceu esta
etapa. As colocações provocadas pela pesquisadora: Pessoal, o fórum de
Discussão sobre Função Afim está aberto para tirarmos dúvidas sobre a Prática
2. Participem!!!
Figura 51: Função Afim – Participação no Fórum de Discussão
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Inicialmente a estudante Érica postou a seguinte dúvida: A função que
tem a = 0 é chamada de constante e como chamamos a função onde b = 0? Para
este questionamento, Érica recebeu a seguinte resposta do professor Ronaldo.
Uma função afim com b = 0 chamamos de função linear. Postou exemplos 𝑓(𝑥) =
5𝑥, 𝑓(𝑥) =

4𝑥
5

e sugeriu a aluna que construísse seu mapa conceitual para

entender os tipos e classificação de cada uma.
Dando sequência a análise no fórum de discussão, notamos que mais
elementos sobre Função Afim foram aparecendo no diálogo.
Figura 52: Função Afim – Participação no Fórum de Discussão

O estudante Marcelo postou o seguinte questionamento: Como faço para
2

esboçar o gráfico da função 𝑦 = 3 𝑥 − √3 ? Para responder ao questionamento
do estudante Marcelo, o estudante Bruno contestou brevemente: Escolha
valores para x e determine y. Chamamos atenção para o fato de não termos
avaliado por completo o material de Bruno pois o mesmo não participou de todas
atividades propostas.
Em seguida os professores Antônio e Iara utilizam dos conceitos
matemáticos para responderem ao questionamento de Marcelo. De forma
objetiva os professores afirmaram que o gráfico de uma Função de 1º grau é
sempre uma reta e, sendo assim, precisamos apenas de dois pontos para
construir esse gráfico. Esses pontos podem ser os zeros da função. Ou seja
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igualando a função a zero encontramos o ponto onde ela toca no eixo Ox. E
depois substituo o x por zero vemos onde o gráfico toca no eixo Oy.
Também foi rememorado na resposta da professora Iara que o coeficiente
angular e o coeficiente linear desempenham papéis importantes no gráfico desta
função. Em sua colocação, Iara afirma que: É verdade, uma função do primeiro
grau sempre vai ter o mesmo tipo de gráfico (uma reta) para qualquer que seja
os valores de a e de b que tivermos. Inclusive cada parte da fórmula de uma
função do 1o grau possui um nome e desempenha um papel muito importante
no gráfico desta função.
a - Coeficiente angular
Este número que acompanha o x é chamado de coeficiente angular pois é ele
que vai dizer se a reta é mais inclinada ou menos inclinada e de acordo com o
seu sinal iremos dizer se a função é crescente ou decrescente, ou seja, se
o a for positivo, nossa reta é crescente, se o a for negativo, nossa reta é
decrescente.
b - Coeficiente Linear
O coeficiente linear é o número sozinho que fica no final da função, quando a
função está no formato geral (y = ax+b). E este coeficiente é muito útil quando
queremos desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau, ele nos diz nada
mais nada menos do que o ponto em que a reta corta o eixo Y (eixo vertical).
Assim, compreendemos que este diálogo foi tanto quanto proveitoso para
esclarecer dúvidas e instituir conceitos sobre a Função Afim.

4.6.3 Sequência Didática 3
4.6.3.1 Análise das Respostas nas Atividades
Como exposto na análise realizada a Priori, esta atividade foi produzida
com o objetivo dos estudantes explicitarem a partir de sua interação com a
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applet, as principais características da Função Quadrática. Com base nos
registros realizados pelos estudantes, faremos a seguir a análise a Posteriori de
cada uma das questões desta atividade.
Questão 1: Posicione as barras de rolagem em b = 0 e c = 1. Movimente
a barra a. Com relação à concavidade da parábola, o que ocorre quando:
(a) 𝑎 > 0 _____________________________________________________
(b) 𝑎 < 0 _____________________________________________________
Os estudantes Davi, Valéria, Jorge e Marcelo responderam na letra (a)
que a função tem concavidade voltada para cima e na letra (b) que a função tem
concavidade voltada para baixo. Apenas Érica respondeu na letra (a)
concavidade positiva e na letra (b) concavidade negativa. Como mostra a figura
abaixo.
Figura 53: Função Quadrática – Resposta da Questão 1 – Participação da Aluna Érica

Em suma, podemos afirmar que, ao que parece, a estudante Érica passa
na maior parte das questões pela fase de ação com suas hipóteses corretas
mas, na fase da formulação utiliza de conceitos matemáticos errados invalidando
algumas de suas respostas. Nesta questão é possível ver que a estudante
registrou inicialmente concavidade para cima e concavidade para baixo.
Apagando este registro e colocando concavidade positiva e concavidade
negativa. Acreditamos que por algum motivo, talvez, para escrever diferente, a
mesma alterou o registro de sua resposta. Utilizando de forma errada de
conceitos que fazem parte de seu conhecimento prévio. Neste caso, é provável
que ela tenha estruturado esta resposta com base no conceito de estudo de sinal
de função quadrática. Ou seja, para quais valores de x a função é positiva,
negativa ou nula. Ou simplesmente não conseguiu estabelecer as conjecturas
que pudessem ser colocadas em processo de validação.
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Questão 2: Fixe a = 2 e b = 0. Faça c variar. O que se pode concluir
acerca da influência de c no comportamento gráfico de 𝑓?
Dos cinco estudantes, Jorge e Marcelo conseguiram expressar de
maneira clara o que se pedia na questão. Colocando em suas respostas que o
valor de c indica onde a parábola toca o eixo Oy.
Já a estudante Érica não conseguiu expressar de maneira clara uma
resposta para o questionamento proposto.
Figura 54: Função Quadrática – Resposta da Questão 2 – Participação da Aluna Érica

Érica, diferentemente de todos, usou em sua resposta o termo matemático
“ordenada do ponto” quando afirma que: Determina a ordenada do ponto de
intersecção da parábola com o eixo Oy.
Também tivemos respostas um tanto quanto estranhas, emitidas por
Valéria e Davi.
Figura 55: Função Quadrática – Resposta da Questão 2 – Participação da Aluna Valéria

Valéria afirma que: C é o ponto que o gráfico da função toca/passa no eixo
“Oy", sendo que quanto menor seu valor mais abaixo a concavidade estará e
vice-e-versa.
Figura 56: Função Quadrática – Resposta da Questão 2 – Participação do Aluno Davi

Davi afirma que: Demonstra aonde o vértice da parábola toca no eixo y.
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Ambas as respostas denotam que, os estudantes conseguiram formular
uma conjectura acerca da influência de c no comportamento gráfico da função
𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 + 𝑐. Porém, preocupou-nos um pouco, a colocação da estudante
Valéria que, quanto menor o valor de c, mais baixo a concavidade estará e vicee-versa. Pois neste caso ela está se mencionando “alto” e “baixo” referente a o
quê? Também preocupou-nos, mas agora um pouco mais, a noção que o
estudante Davi menciona de que o c demonstra onde o vértice da parábola toca
o eixo y. Isso só é válido, na função quadrática, quando b = 0.
Contudo, notamos que na resposta da questão seguinte todos os
estudantes responderam corretamente; ainda que intuitivamente.
Questão 3: Existe alguma relação entre o valor que o gráfico de 𝑓
intersecta o eixo 𝑂𝑦? Sem utilizar o aplicativo, você consegue definir onde o
gráfico da função 𝑔(𝑥) = 2𝑥 2 + 15 intersecta o eixo 𝑂𝑦?
Mesmo sem o uso do aplicativo, todos responderam que sim; no ponto
15.
Questão 4: Posicione a = 1, b = 5 e c = 4. Observando o gráfico obtido,
identifique as raízes da função.
Acreditamos que todos os estudantes manipularam corretamente a applet
pois, suas respostas foram x = - 1 e x = - 4 sem realizarem nenhum cálculo.
Na questão 5 solicitamos que realizassem os cálculo.
Questão 5: Sem usar o aplicativo, calcule as raízes de cada função
abaixo:
(a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 + 2
_______________________________________________________________

______________________________________________________________
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(b) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 2𝑥 + 1
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(c) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 5𝑥 + 4
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Algo que nos chamou a atenção nesta questão é que todos os
estudantes calcularam as raízes das funções mesmo tendo o aplicativo como
suporte para validar as respostas. Na função da letra (a) não tem raízes reais,
(b) tem uma raiz: x = 1 e em (c) tem duas raízes reais: x = 1 e x = 4. Ou seja, ∆
negativo: -16, ∆ = 0 e ∆ = 9 respectivamente.
Outro aspecto interessante que notamos nesta questão é que as
estudantes Érica e Valéria trouxeram a ideia, na letra (a), das raízes imaginárias.

Figura 57: Função Quadrática – Resposta da Questão 5 – Participação da Aluna Valéria
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Figura 58: Função Quadrática – Resposta da Questão 5 – Participação da Aluna Érica

A resposta emitida por Valéria está correta e a resposta emitida por Érica
não foi estruturada corretamente. Mais uma vez, a estudante Érica conjecturou
corretamente mas expressou de maneira errada as raízes imaginárias. Isso não
inviabilizaria sua validação pois não era o foco desta questão o cálculo das raízes
complexas.
Questão 6: Com base nos resultados obtidos na questão 5, o que
podemos concluir com relação ao número de raízes de 𝑓 quando:
(a) ∆> 0 ____________________________________________________
(b) ∆< 0 ____________________________________________________
(c) ∆= 0 ____________________________________________________
Os cinco estudantes responderam na letra (a) que a função possui duas
raízes reais, na letra (b) que a função não possui raízes reais e na letra (c) que
a função possui apenas uma raiz real.
Questão 7: Usando as fórmulas acima, calcule o vértice de cada função
quadrática dada na questão 5. Para conferir, ative no aplicativo a caixa vértice.

(a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 + 2
_______________________________________________________________

______________________________________________________________
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(b) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 2𝑥 + 1
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(c) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 5𝑥 + 4
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
Os estudantes Davi, Valéria, Marcelo e Érica usaram da fórmula 𝑥𝑣=
e 𝑦𝑣=

−∆
4𝑎

−𝑏
2𝑎

para calcular o vértice de cada função. Apenas o estudante Jorge não

registrou os cálculos, colocando somente a resposta. Acreditamos que o mesmo
ativou a caixa Vértice na applet para obter os resultados.
As seções: AGORA É COM VOCÊ e UM POUCO MAIS, foram
respondidas com sucesso. Entendemos que os estudantes apresentaram êxito
nestas

atividades

pois

as

questões

anteriores

proporcionaram

um

desenvolvimento das principais propriedades da Função Quadrática como:
concavidade, intersecção com o eixo Oy, raízes para ∆ > 0, ∆ < 0, ∆ = 0 e vértice
da parábola que, juntos com a applet possibilitaram aos estudantes a ação,
formulação e validação do objeto matemático proposto.

4.6.3.2 Análise dos Mapas

Verificaremos a seguir, os conceitos selecionados por cada estudante
para construção do mapa conceitual que, para eles, ilustre e classifique as
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principais propriedades de uma Função Quadrática. Para esta análise,
focalizaremos nos aspectos relativos a estrutura conceitual do objeto matemático
abordado na sequência didática.
Mapa 17. Mapa Conceitual sobre Função Quadrática de Érica

Fonte: Estudante Érica
Mapa 18. Mapa Conceitual sobre Função Quadrática de Marcelo

Fonte: Estudante Marcelo
Mapa 19. Mapa Conceitual sobre Função Quadrática de Jorge

Fonte: Estudante Jorge
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Mapa 20. Mapa Conceitual sobre Função Quadrática de Davi

Fonte: Estudante Davi
Mapa 21. Mapa Conceitual sobre Função Quadrática de Valéria

Fonte: Estudante Valéria

O primeiro aspecto que se pode notar no mapa elaborado pela estudante
Érica é o uso dos termos “elemento a”, “elemento b”, “elemento c” e “concavidade
positiva”, “concavidade negativa”. Verificamos que, habitualmente, ao longo dos
registros, a estudante tem utilizado de conceitos matemáticos de forma
equivocada. Contudo, é possível vermos também em seus registros o uso de
termos corretos como: intersecção com o eixo y, raízes reais, raízes complexas;
termos pouco usados ou nem usados pelos outros estudantes. Veja que além da
estudante Érica, apenas a estudante Valéria usou em seu mapa o termo raízes
imaginárias, similar ao termo que Érica usou: raízes complexas. Ao que parece,
a estudante tem uma bagagem de conceitos matemáticos prévios, pré169

estabelecidos em sua estrutura cognitiva que ora são usados de forma coerente
e ora são usados de forma indevida.
Mais um aspecto que se pode notar nos mapas elaborado pelos
estudantes é que apenas, Érica, Marcelo e Valéria registraram a quantidade de
raízes que podemos determinar a partir do valor de delta.
Outro fato importante que não podemos deixar de abordar, foi que, todos
estudantes referenciaram em seus mapas o comportamento gráfico da função
quadrática quando alteramos os valores do coeficiente a. Já os estudantes Davi,
Jorge, Marcelo e Érica registraram em seus mapas a influência das variáveis b
e c no comportamento gráfico deste tipo de função.
Devemos ressaltar também que, assim como Érica, o estudante Jorge se
refere aos coeficientes de forma equivocada. O mesmo registrou em seu mapa
o termo variáveis ao invés de registrar coeficientes ou parâmetros.
O mapa do estudante Davi traz o conceito de vértice da parábola (xv, yv)
e determina que quando b = 0, o coeficiente c toca no vértice da parábola. Neste
aspecto, parece-nos que este registro foi decorrente das conjecturas realizadas
pelo estudante nas fases da ação e formulação. Entretanto, entendemos que a
situação didática proposta, foram estruturadas pelos professores com a intenção
de gerar ações necessárias para desencadear um processo evolutivo nas
estruturas cognitivas do sujeito. Em suma, a finalidade da elaboração dos mapas
conceituais é para a validação das asserções que foram formuladas nos
momentos da ação e da formulação.

4.6.3.3 Análise do Fórum de Discussão
Após a fase da validação, analisaremos o Fórum de Discussão onde, tanto
os professores quanto a pesquisadora tem por objetivo a socialização do
conhecimento científico relativo a Função Quadrática.
Na imagem a seguir podemos acompanhar parte da conversa inicial
estabelecida

pelo

professor

Renan.

Olá

meus

caros,

boa

tarde!
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Estou abrindo este novo fórum para discutirmos os conceitos e também para
tirarem

as

dúvidas

que

venham

a

ter

sobre

este

conteúdo.

Abraço!!
Figura 59: Função Quadrática – Participação no Fórum de Discussão

Após abertura do fórum, o estudante Davi postou a seguinte mensagem:
Posso dizer que na função 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 o “c” representa onde a função corta
o eixo y né? E quando a função for 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑐? Posso dizer que ela corta o eixo
y no vértice? Este questionamento foi respondido pela professora Luciana da
seguinte maneira: Davi, achei muito interessante sua observação! Pode dizer
sim! Quando tivermos uma função quadrática onde o coeficiente b for igual a
zero, o gráfico da função intesectará o eixo y no vértice. Mais alguém sabia
disso? Nenhum estudante manifestou ter feito a mesma observação. A
estudante Valéria registrou que fez no aplicativo e deu certo mesmo. Eu nunca
tinha pensado isso! Fiz no aplicativo e deu certo mesmo! Muito legal!
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Figura 60: Função Quadrática – Participação no Fórum de Discussão

Na Figura 60 podemos acompanhar a conversa dos estudantes Jorge e
Marcelo acerca do assunto. Poxa, nunca tinha pensado nisso também! Sabia
que o c tocava no eixo y e a influenciava na concavidade. Marcelo complementa
fazendo referência também aos coeficientes a e b da função quadrática. Eu
também só sabia que a, b e c influenciavam no comportamento da função da
seguinte maneira: a – influenciava na concavidade, b – no deslocamento lateral
e c – era onde a função tocava no eixo y. Fantástico!
Assim, para institucionalizar o saber, a pesquisadora aproveitou o diálogo
e postou a seguinte mensagem: Pessoal, que legal! Como vocês estão vendo,
estamos vivendo e aprendendo... Habitualmente reconhecemos a influência dos
parâmetros a, b e c no comportamento do gráfico da função quadrática da
seguinte maneira: o valor do parâmetro a indica a concavidade do gráfico,
sendo a não nulo; o valor do parâmetro b indica se a intersecção com o eixo Y
ocorre à esquerda, à direita ou sobre o eixo vertical de simetria da parábola; o
valor do parâmetro c indica exatamente em que valor o gráfico intersecta o eixo
Y.
Envolvido no processo, o estudante Davi postou nova mensagem, na qual
mobilizou seus conhecimentos e conseguiu trazer outros elementos que não
apareciam em seu mapa conceitual.

Figura 61: Função Quadrática – Participação no Fórum de Discussão
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Sua colocação foi pertinente. Davi afirmou que: O delta também
desempenha um papel importante no esboço gráfico da função quadrática.
Como sabemos, raiz de uma função é o ponto em que o gráfico da função "corta"
o eixo X, então podemos analisar o comportamento do gráfico de uma função
para ∆>0, ∆<0 e ∆=0. Sua colocação foi apoiada pela professora Vanessa que
completou da seguinte maneira: Dizemos que a função com Δ=0 tem as duas
raízes idênticas. Se Δ≠0, então a função tem duas raízes distintas


∆=0 raízes reais e idênticas (iguais),



∆≠0 raízes distintas (diferentes).

Agora, quando Δ≠0 (raízes distintas), teremos duas situações: quando Δ for
positivo (Δ>0) e quando Δ for negativo (Δ<0). Como o Δ é um radicando (está
dentro de uma raiz quadrada), se for negativo (Δ<0), as raízes serão números
complexos não reais, pois raiz de número negativo não é real. E quando Δ for
positivo (Δ>0), então as raízes serão números REAIS.


∆>0 raízes reais,



∆<0 raízes complexas (não reais).
Outros posicionamentos surgiram inclusive com o esboço de alguns

gráficos expostos por Érica para demonstrar as raízes de uma função.

Figura 62: Função Quadrática – Participação no Fórum de Discussão
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Para institucionalização do saber, o professor Renan retornou ao diálogo
e descreveu que, o fato do c equivaler a yv, quando b = 0 da função quadrática,
se mostra matematicamente de uma forma bem simples. E colocou em anexo a
informação: Sendo y = ax² + c:
𝑥𝑣 = −

𝑏
0
=
=0
2𝑎 2𝑎

𝑦𝑣 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
𝑦𝑣 = 𝑎. 02 + 𝑏. 0 + 𝑐 → 𝒚𝒗 = 𝟎
Figura 63: Função Quadrática – Participação no Fórum de Discussão

Uma ótima contribuição ao questionamento inicial. Assim como o
posicionamento do estudante Jorge: Função quadrática (função do segundo
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grau) é conhecida pela lei y = ax² + bx + c. Possui três variáveis, a, b e c, onde
variável a representa a > 0 (concavidade para cima), a < 0 (concavidade para
baixo) e c o eixo y. O gráfico é representado por uma parábola. Outros
questionamentos também surgiram, do tipo: Alguém respondeu a questão um
pouco mais? E a colocação do professor Antônio, ao destacar que: Na função
quadrática f(x)=ax² + bx + c, os valores de a, b e c, são denominados de
parâmetros ou coeficientes e não de variáveis, pois para cada função específica
eles são constantes.
Em função disso o diálogo continuou e as respostas emitidas tanto por
todos estudantes mostraram que os sujeitos envolvidos no processo mobilizaram
seus conhecimentos para socializar com seus colegas. Cremos que a applet
permitiu que os estudantes, agissem e formulassem conjecturas que os
levassem a tais posicionamentos.

4.6.4 Sequência Didática 4
4.6.4.1 Análise das Respostas nas Atividades
Como descrito anteriormente, no sub capítulo 4.4.4, a Priori esta atividade
foi produzida com o objetivo de que os estudantes explicitassem as principais
propriedades das Funções Exponencial e Logarítmica. Principalmente no que
tange o comportamento destas funções quando alteramos os valores de sua
base e sua relação de função inversa. Neste sentido seguiremos analisando, a
posteriori, o registro das respostas dos estudantes de cada questão desta
atividade.
Questão 1: Ative a caixa função exponencial. Movimente a barra de
rolagem a e determine o que ocorre com o comportamento de 𝑓 quanto ao
crescimento/decrescimento, quando:
(a) 𝑎 > 0 _____________________________________________________
(b) 0 < 𝑎 < 1__________________________________________________
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Todos estudantes responderam que a função é crescente quando 𝑎 > 0
e decrescente quando 0 < 𝑎 < 1.
Questão 2: Observe que o ponto 𝑃(0, 1) sempre pertence ao gráfico de 𝑓
(para qualquer 𝑏). Ou seja, o gráfico de 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 sempre intersecta o eixo 𝑦 no
ponto 1. Explique porque isso acontece.
Para este questionamento, alguns estudantes responderam com mais
detalhes que outros. Na figura a seguir mostramos a resposta de Valéria, mais
detalhadamente, e depois o registro de Marcelo de forma direta.
Figura 64: Função Exponencial – Resposta da Questão 2 – Participação da Aluna Valéria

Valéria colocou que: Isso acontece porque qualquer valor de “a” elevado
a zero equivale a 1, logo: x = 0 e y = 1 pois 𝑓(0) = 𝑎0 = 1.
Figura 65: Função Exponencial – Resposta da Questão 2 – Participação do Aluno Marcelo

Marcelo afirma que: Qualquer número elevado a 0 é igual a 1.
Ambos foram coerentes em sua resposta, assim como os estudantes
Jorge e Érica. Apenas Davi registrou sua resposta de forma incoerente.
Conforme imagem abaixo.
Figura 66: Função Exponencial – Resposta da Questão 2 – Participação do Aluno Davi

Assim Davi descreve que o gráfico da função nunca toca no eixo x.
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Neste aspecto notamos que Davi não compreendeu porque a função
Exponencial intersecta o eixo y no ponto 1.
Questão 3: Complete a tabela:

Os estudantes Marcelo, Valéria, Davi e Érica completaram integralmente
e corretamente a tabela. Em contrapartida apenas o estudante Jorge não
completou toda a tabela.
Tabela 6: Função Logarítmica – Resposta da Questão 3 – Participação do Aluno Jorge

De maneira geral observamos que os estudantes apresentaram
conhecimento prévio para cálculo de logaritmo.
Questão 4: Movimente a barra de rolagem 𝑏 e determine o que ocorre
com o comportamento de 𝑓 quanto ao crescimento/decrescimento, quando:
(a) 𝑏 > 1 _____________________________________________________
(b) 0 < 𝑏 < 1 __________________________________________________
Neste questionamento, todos estudantes responderam que a função é
crescente quando 𝑏 > 0 e decrescente quando 0 < 𝑏 < 1.
Questão 5: Observe que o ponto 𝑃(1, 0) sempre pertence ao gráfico de 𝑓
(para qualquer 𝑏). Ou seja, o gráfico de 𝑓(𝑥) = log 𝑏 𝑥 sempre intersecta o eixo 𝑥
no ponto 1. Explique porque isso acontece.
Assim como na questão 2, a estudante Valéria respondeu a este
questionamento com mais detalhes que os outros. Mesmo assim, com a resposta
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mais direta, os estudantes Marcelo, Jorge e Érica foram claros em seus
posicionamentos registrando que qualquer número elevado a zero é igual a um.
Como mostram as imagens abaixo.
Figura 67: Função Logarítmica – Resposta da Questão 5 – Participação da Aluna Valéria

Valéria afirmou que: Isso acontece porque para cada valor de b elevado
ao resultado do logaritmo 𝑐 = 𝑓(𝑥) = 0 se terá um 𝑥 = 1 → 𝑓(1) = log 𝑏 1 = 0.
Figura 68: Função Logarítmica – Resposta da Questão 5 – Participação do Aluno Marcelo

Marcelo assegurou que: Pois qualquer número elevado a 0 é igual a 1.
Já o estudante Davi, cometeu novamente um deslize ao responder esta
questão não sendo explicito em sua resposta.
Figura 69: Função Logarítmica – Resposta da Questão 5 – Participação do Aluno Davi

Davi registrou: Pois sempre que x = 1 o y = 0. Mas não explicou sua
colocação.
Embora Davi não tenha explicado corretamente este questionamento, ele
nos dá indícios de que sabe calcular logaritmo pois completou corretamente toda
a tabela da questão 3.
Questão 6: Mantenha fixo a caixa função Logarítmica e posicione b = 2.
Agora selecione a caixa função inversa e visualize a função inversa de 𝑓(𝑥) =
log 2 𝑥. Qual seria a expressão dessa função?
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Foi notório a dificuldade encontrada pelo estudante Jorge ao representar
esta função e pela estudante Érica que deixou esta questão sem resposta.
Figura 70: Função Inversa – Resposta da Questão 6 – Participação do Aluno Jorge

As únicas colocações de Jorge foram: 𝑓 −1 e 𝑥

1⁄
2.

Como Érica e Jorge não tiveram êxito na resolução da questão 6, o
mesmo ocorreu na questão seguinte.
Questão 7: Observando a conclusão do exercício anterior, determine a
inversa de cada função abaixo:
(a) 𝑓(𝑥) = log10 𝑥 _________________________
(b) 𝑓(𝑥) = log 3,2 𝑥 _________________________
(c) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 ____________________________
Novamente o estudante Jorge arriscou uma resposta nesta questão e
Érica não realizou registro algum.
Figura 71: Função Inversa – Resposta da Questão 7 – Participação do Aluno Jorge

A dificuldade encontrada por ambos, não os impediram de realizarem as
atividades propostas nas seções AGORA É COM VOCÊ e UM POUCO MAIS,
uma vez que não foi retomado nestas seções o conceito de função inversa.
Porém, acreditamos que os estudantes, não atentaram durante a formulação de
suas conjecturas que as funções Logarítmica e Exponencial são funções
inversas.
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Neste sentido, assim como Marcelo e Davi, Jorge e Érica responderam de
forma coerente ao que estava proposto. Apenas a estudante Valéria não
conseguiu compreender a atividade UM POUCO MAIS deixando-a em branco.
UM POUCO MAIS
Esboce o gráfico de cada função abaixo:

Observando os gráficos esboçados acima, responda. O que acontece quando
trocamos 𝑓(𝑥) por:
(a) 𝑓(𝑥) + 𝐿 (𝐿 > 0) ________________________
(b) 𝑓(𝑥) − 𝐿 (𝐿 > 0) ________________________

Desta forma, esboce os gráficos abaixo:
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De modo análogo, esboce o gráfico de cada função abaixo:

Observando os gráficos esboçados acima, responda. O que acontece quando
trocamos 𝑓(𝑥) por:
(a) 𝑓(𝑥) + 𝐿 (𝐿 > 0) ________________________
(b) 𝑓(𝑥) − 𝐿 (𝐿 > 0) ________________________

Dessa forma, esboce os gráficos abaixo:

Porém podemos ver na fase da Institucionalização do saber que Valéria
coloca em questão esta sua dificuldade. A professora Iara e o professor Renan
a responde auxiliando-a na compreensão deste assunto.
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4.6.4.2 Análise dos Mapas
Analisaremos a seguir, os mapas produzidos pelos estudantes sobre as
funções Exponencial e Logarítmica que resultaram da fase da experimentação
proposta aos mesmos.
Mapa 22. Mapa Conceitual sobre Função Exponencial e Logarítmica de Érica

Fonte: Estudante Érica

Mapa 23. Mapa Conceitual sobre Função Exponencial e Logarítmica de Marcelo

Fonte: Estudante Marcelo
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Mapa 24. Mapa Conceitual sobre Função Exponencial e Logarítmica de Jorge

Fonte: Estudante Jorge

Mapa 25. Mapa Conceitual sobre Função Exponencial e Logarítmica de Davi

Fonte: Estudante Davi
Mapa 26. Mapa Conceitual sobre Função Exponencial e Logarítmica de Valéria

Fonte: Estudante Valéria

Nos mapas conceituais exibidos é possível ver claramente os conceitos e
as relações estabelecidas por cada estudante sobre as funções Exponenciais e
Logarítmicas. Embora poucos conceitos são explicitamente trabalhados nesta
prática, há o conceito de função inversa que refere-se a simetria existente entre
ambas Funções e que, apenas dois estudantes evidenciam em seus mapas. Os
estudantes Marcelo e Davi usam este conceito para relacionar a função
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Logarítmica com a função Exponencial. A estudante Érica usa do termo que a
função Exponencial é uma potência e que a função Logarítmica utiliza da
potência.
Outro fato importante que não podemos deixar de abordar foi quanto ao
aspecto matemático de crescimento e decrescimento. Na construção do mapa,
os estudantes Marcelo, Jorge, Davi e Valéria conseguiram representar este
conceito. Em comparação com as respostas que Érica deu nos quesitos
anteriores, ela compreendeu este aspecto mas não representou em seu mapa.
Em momento algum os estudantes fizeram a menção a função
exponencial natural 𝑓(𝑥) = 𝑒 𝑥 e a função logarítmica Nepperiana 𝑓(𝑥) = ln(𝑥).
Exposto na sequência didática como CURIOSIDADE.
A nosso ver, fica evidenciado que basicamente os termos de crescimento
e decrescimento foram usados veementemente pela maioria dos estudantes e o
termo inversa foi pouco usado.

4.6.4.3 Análise do Fórum de Discussão
Esta análise é de fundamental importância para compreendermos e
aprimorarmos os conceitos estudados na Prática 4. As observações serão feitas
com base na participação dos estudantes e professores do Fórum de Discussão
sobre função Exponencial e Logarítmica.
Sendo esta fase considerada como Institucionalização do saber, o
professor tem papel fundamental pois é responsável por retomar e entranhar-se
nos conceitos instituídos no objeto matemático em estudo.
Assim sendo, a pesquisadora em sua função de mediadora do processo,
acrescentou no Fórum de Discussão o tópico Dúvidas sobre Funções
Exponencial e Logarítmica. Pessoal, participem desse fórum para tirar dúvidas
sobre a função Exponencial e a função Logarítmica. Vamos lá! Desejo bom
estudo!
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Figura 72: Função Exponencial e Logarítmica – Participação no Fórum de Discussão

Como durante os três primeiros dias, nenhum estudante se manifestou
neste ambiente, nova postagem foi realizada pela pesquisadora. Com a
exposição do que é uma função Exponencial e sua análise de crescimento e
decrescimento quando respectivamente a > 1 e 0 < a < 1. Em sequência lançou
o seguinte questionamento: Você sabe porque o gráfico da função exponencial
intersecta o eixo Oy no ponto 1?
Figura 73: Função Exponencial e Logarítmica – Participação no Fórum de Discussão

O estudante Davi foi o primeiro a responder o questionamento da
seguinte maneira: Sim. É porque todo número elevado a zero é igual a um. E
complementa: Isso acontece sempre. Agora eu não entendo porque na função
logarítmica ela passa no ponto x = 1.
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Figura 74: Função Exponencial e Logarítmica – Participação no Fórum de Discussão

A estudante Érica respondeu ao questionamento de Davi: É porque log
utiliza da potência. Davi não entendeu a resposta da colega e postou uma
interrogação.
Depois destas postagens, obtivemos participação de mais estudantes e
professores neste espaço reservado para aprofundamento dos conceitos de
Função Exponencial e Logarítmica.
Figura 75: Função Exponencial e Logarítmica – Participação no Fórum de Discussão

Em resposta a dúvida de Davi, professora Luciana postou que: A função
logarítmica de base a é toda função definida por 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑥 com a > 0 e a ≠ 1. Nesse
tipo de função a variável independente x é um logaritmando. Observe que a base
a é um valor real constante, não é uma variável, mas sim um número real. A
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função logarítmica é inversa da função exponencial pois, 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑥 = 𝑦 ↔ 𝑎 𝑦 = 𝑥.
Em seguida o estudante Marcelo complementou: Ou seja, 𝑙𝑜𝑔𝑎 1 = 0 pois 𝑎0 =
1. E concluiu que: Por isso que, independente da base, quando x = 1, y = 0.
Passando no ponto (1, 0). Após estas postagens, a estudante Valéria questiona:
Como faço para desenhar 𝑦 = 2𝑥 + 1?
Figura 76: Função Exponencial e Logarítmica – Participação no Fórum de Discussão

Neste diálogo a professora Iara retoma as questões discutidas,
estabelece a principal conexão entre a função Logarítmica e a função
Exponencial reforçando o conceito de função inversa. Com as seguintes
colocações: A função logarítmica é a inversa da exponencial, logo podemos
sempre "migrar" de uma estrutura para outra quando for conveniente. Ou seja,
na Matemática, o logaritmo de um número é o expoente a que outro valor fixo,
a base, deve ser elevado para produzir este número. Por exemplo,
o logaritmo de 1000 na base 10 é 3 porque 10 ao cubo é 1000 (1000 = 10 × 10
× 10 = 103). De maneira geral, para quaisquer dois números reais b e x, onde b é
positivo e b ≠ 1, temos y = bx ↔ x = logby. E responde a estudante Valéria
mostrando o esboço gráfico da função quadráticas
deslocamento

quando

𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 1.

Assim,

os

𝑓(𝑥) = 𝑥 2

entraves

e seu

identificados

anteriormente foram expostos no sentido de instituir o aprendizado sobre as
funções Exponencial e Logarítmica.
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Complementando as respostas, o professor Renan fez as seguintes
colocações: Olá meus caros, boa tarde! Sobre o questionamento, deve-se
verificar sobre o "deslocamento" do gráfico da função ao longo do eixo
cartesiano. Observem que 𝑦 = 2𝑥 + 1 faz com que a função "suba" uma unidade
em relação ao eixo OX.
Exemplo: 𝑦 = 2𝑥

→

𝑦 = 2𝑥 + 1

𝑥=1
→

→ 21 = 2

𝑥=1

→ 21 + 1 = 3

Ou seja, a imagem da função aumentou uma unidade. Vejam o arquivo em
anexo.
Abraço
Em anexo o professor postou o seguinte gráfico:

Veja na figura seguinte o registro destas contribuições.
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Figura 77: Função Exponencial e Logarítmica – Participação no Fórum de Discussão

O mesmo professor prosseguiu afirmando que: Só complementando
sobre a construção dos gráficos, quando se adiciona ou subtrai o valor de x
delas, a função terá um "deslocamento" horizontal.
Exemplo:

𝑦 = 2𝑥

→

𝑥=1

→ 21 = 2

𝑦 = 2𝑥−1

→

𝑥=1

→ 21−1 = 20 = 1

𝑦 = 2𝑥+1

→

𝑥=1

→ 21+1 = 22 = 4

Vejam o arquivo em anexo:
O arquivo em anexo continha o seguinte gráfico:

189

Notamos que professores e estudantes participaram deste momento
onde verificaram e confrontaram o saber científico relacionado com o objeto de
estudo proposto neste fórum estas participações enriqueceram a discussão
sobre função Exponencial a Logarítmica e contribuíram para a institucionalização
do saber.

4.6.4 Opinião dos alunos sobre o Laboratório Virtual de Matemática
Em resposta a ficha de avaliação do Laboratório Virtual de Matemática:

*Obrigatório
Nome:
Categoria: *
o Professor/Tutor
o Aluno
1) Grau de satisfação do ensino/aprendizagem: *
o Muito satisfeito
o Satisfeito
o Pouco satisfeito
o Insatisfeito
2) Qual a sua opinião sobre o uso das applets para o ensino de função. *

3) Relacione os principais pontos positivos do Laboratório Virtual de
Matemática:
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4) Relacione os principais pontos negativos do Laboratório Virtual de
Matemática:

5) (Apenas para Professores) Você usa/usaria as applets em suas aulas?
o Já uso as applets.
o Nunca usei mas pretendo usar.
o Nunca usei e não pretendo usar.

ENVIAR

Todos os alunos responderam no primeiro questionamento que o grau de
satisfação do ensino/aprendizagem é muito satisfeito.
Na segunda questão, a opinião dos estudantes sobre o uso das applets
para o ensino de função foram:
A applet ajuda a entender os gráficos e assim dominar o conteúdo.
É muito importante, pois ajuda o estudante a desenvolver mais com o uso
das applets.
O uso das applets foi de extrema importância no meu aprendizado, pois
facilita a visualização das funções.
Facilita bastante a visualização das funções.
Muito bom, ajuda na aprendizagem.
A terceira questão solicitou aos estudantes que relacionassem os
principais pontos positivos do Laboratório Virtual de Matemática. E as respostas
obtidas foram:
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O Laboratório Virtual é ótimo, pois nele há um fórum de discussão onde
os alunos postam dúvidas e atividades e também nele os alunos interagem com
os professores.
Ajuda os alunos a interagir mais e a tirar suas dúvidas, fazendo com que
consiga aprender mais relacionado com as pessoas.
Visualização do assunto.
Facilidade de usar, prático e dinâmico, interage aluno com professor.
Clareza na visualização.
A quarta questão solicitou aos estudantes que relacionassem os principais
pontos negativos do Laboratório Virtual de Matemática. Quatro estudantes
responderam que não tinha e um estudante respondeu que: Para mim não existe
pontos negativos, pois as applets ajudam os estudantes a desenvolver e a
estudar mais, fazendo com que acaba tirando suas dúvidas.
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CONCLUSÃO

3.1 Considerações Finais

Na

perspectiva

de

delinearmos

a

trajetória

desta

pesquisa

e

apresentarmos os objetivos alcançados, entendemos que é importante
abordarmos o impacto do uso dos Objetos Digitais de Aprendizagem na
modalidade a distância para o ensino de Função na área de Matemática com
foco nos estudantes de Engenharia, resgatando os aspectos relevantes deste
processo a fim de abarcarmos toda a contribuição desta pesquisa para a
educação.
A revisão de literatura construída permitiu um olhar sobre outros aspectos
anteriormente desconsiderados pela pesquisadora, enquanto professora, no que
tange o ensino de Função. Como por exemplo: sua evolução histórica e sua
abordagem com base nos recursos dinâmicos.
Ao resgatar a historicidade do conceito de Função, como surgiu e as
várias definições estabelecidas a cada época, facilitou-nos o entendimento deste
objeto matemático. Desde a Antiguidade, na Idade da Pedra, havia a
necessidade do homem de quantificar seu rebanho, o que o fez realizar a
contagem por meio de associações, isso intuitivamente favoreceu que se
chegasse ao conceito de Função. Depois as tabulações em pedras e argilas
realizadas pelos Babilônios e Egípcios representaram a noção de dependência
e posteriormente a possibilidade de simular graficamente o comportamento da
variação através das Linhas de Latitude e Longitude, o que hoje consideramos
como abscissa e ordenada. Culminando assim, no período Moderno com os
estudos de Descartes (1569-1650) e Fermat (1601-1665) que perceberam que
uma equação de duas variáveis poderia ser representada geometricamente por
meio de uma curva, o que indicava a dependência entre quantidades variáveis.
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Descartes e Fermat foram revolucionários ao estabelecerem que uma curva
poderia ser construída por meio de uma equação algébrica.
Assim, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, para o ensino de
Função, a representação por meio de gráficos é considerada importante, pois,
pode gerar um entendimento global sobre o comportamento gráfico de uma
função que poderia não ser visível através de uma expressão algébrica.
Neste sentido, com o intuito de desenvolver a habilidade dos estudantes
de representar uma função no plano cartesiano e compreender suas
peculiaridades, amparamos na teoria das Situações Didática que estabelece as
fases da Ação, Formulação, Validação e Institucionalização do saber. Assim,
apoiamos em referenciais teóricos que abordam o uso das applets geradas no
Geogebra para o ensino de Função. Em síntese, incorporamos o uso das
tecnologias na educação com a finalidade de utilizar da capacidade de criação
humana para desenvolver a aprendizagem. Dessa forma, a questão não se
restringe ao simples uso dos recursos tecnológicos por parte dos professores de
forma aleatória, sem planejamento. E sim, o uso com base na metodologia da
Engenharia Didática que em sua esfera organiza a reflexão do objeto de estudo
em diferentes níveis de análises: análises preliminares, análise a priori,
experimentação e análise a posteriori.
Enfim, os instrumentos utilizados para coleta de dados e os
procedimentos adotados nesta pesquisa auxiliaram para atingir os objetivos
específicos pois, desenvolvemos o plano de ensino para o Laboratório Virtual de
Matemática em conjunto com os professores de Cálculo, a partir das principais
dificuldades apresentadas pelos estudantes no conteúdo de Função;
desenvolvemos também, em parceria com os professores os Objetos Digitais de
Aprendizagem (Applets), no ambiente Geogebra; realizamos as oficinas de
construção de mapas conceituais com os professores e com os estudantes
utilizando a ferramenta Cmap Tools com o propósito de alcançarmos o objetivo
geral que é desenvolver o Laboratório Virtual de Matemática, no Ambiente Virtual
de Aprendizagem Moodle, baseado em Objetos Digitais de Aprendizagem, para
o ensino de Função. Por fim analisamos as atividades desenvolvidas pelos
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estudantes no ambiente Laboratório Virtual de Matemática, avaliando se os
objetivos propostos foram alcançados e redimensionado as atividades, caso seja
necessário. Para este último objetivo específico, notamos que não foi necessário
redimensionarmos nenhuma atividades, somente foi considerado pelos
professores a possibilidade de acrescentarmos mais atividades neste laboratório
no intuito de ampliar as práticas com os demais conteúdos da disciplina de
Cálculo I.
Contudo, ficou evidente que as práticas estabelecidas no processo de
ensino e aprendizagem sobre Função resgatou conhecimentos matemáticos
prévios instituídos na estrutura cognitiva dos sujeitos; os quais foram
demonstrados pelos estudantes por meio das respostas produzidas nas
sequências didáticas propostas; onde os mesmos explanaram alguns conceitos
estruturados adequadamente e outros inadequadamente. Ficando explícito, que
os principais entraves dos estudantes na disciplina de Cálculo tem a ver com a
ausência de conceitos e das principais características das Funções; conteúdos
da formação básica de Matemática que são essenciais no Ensino Superior.
Como na disciplina de Cálculo, inicialmente prevemos o estudo da Noção
Intuitiva de Limites, julgamos necessário, antes de abordarmos este conteúdo,
fazermos uma revisão dos conceitos de Função e do esboço gráfico das Funções
elementares pois, são considerações extremamente necessárias para o estudo
de Limites, ou seja, para análise do comportamento da Função em um certo
ponto. Assim, optamos por realizar uma intervenção que fosse significativa para
os estudantes. Neste sentido, quatro sequências didática e applets foram
desenvolvidas pelos professores para abordar o conceito de Função e o estudo
gráfico das funções Afim, Quadrática, Exponencial e Logarítmica.
Com o olhar dos professores envolvidos nesta pesquisa sobre os
objetivos de ensino e de aprendizagem de Funções previstos para o
desenvolvimento da construção de conceitos nos alunos, confrontamos, ao final
de todo o experimento, as concepções a priori com a posteriori e obtivemos a
percepção de que realmente o uso dos Objetos Digitais de Aprendizagem, na
modalidade a distância, para o ensino de Função na área de Matemática nos
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estudantes de Engenharia podem influenciar positivamente nos processos de
ensino e de aprendizagem da Matemática.
Primeiro, pois foi possível perceber que a utilização dos Softwares
Matemáticos no ensino de Funções, possibilitou aos alunos a exploração dos
objetos matemáticos levando-os a perceberem a partir da variação algébrica as
variações gráficas possíveis sobre cada função. A segunda consideração feita
foi que realmente o processo de aprendizagem depende da pré-disposição do
sujeito em interagir com o objeto de conhecimento no Ambiente Virtual de
Aprendizagem. Contudo, a partir do relato dos discentes, averiguamos que o uso
dos softwares na educação é um recurso de interesse comum que pode
contribuir para a aprendizagem da Matemática.
Notadamente os profissionais envolvidos nesta experiência verificaram
que aumentou a motivação por parte dos estudantes, para realizar atividades
que exploravam a Noção Intuitiva de Limites e necessitavam da construção
gráfica das Funções em estudo. Assim, acreditamos que o uso das tecnologias
na educação é um interessante recurso que pode contribuir positivamente no
trabalho docente e no processo de ensino e aprendizagem.
Essas consideração levam a novas perspectivas de estudo sugeridas
pelos próprios professores em ampliar esta prática para todas as disciplinas de
Cálculo pois, esta forma, não usual de aplicar as applets, a nosso ver intensificou
as fases de ação e de formulação, assim como o uso dos mapa conceituais
também avivaram a fase da validação proposta por Brousseau. Por fim, os fóruns
de discussão foram propulsores da fase de institucionalização do saber.
Acreditamos, que, a potencialidade do software Geogebra, juntamente
com o Ambiente Virtual de Aprendizagem desenvolvido no moodle – Laboratório
Virtual de Matemática – contribuiu para uma ação investigativa intensa. Estes
dados nos dão indícios de que respondemos a questão norteadora e de que
alcançamos o objetivo geral desta dissertação assim como os objetivos
específicos.
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3.2 Trabalhos Futuros

O presente estudo foi pensado como uma oferta extracurricular de curso,
denominado Laboratório Virtual de Matemática, que poderá ser estruturado em
três módulos que compreendem as três áreas essenciais da Matemática na
educação básica, que são: Álgebra, Geometria, Trigonometria. Entendemos que
nesta pesquisa demos enfoque no ambiente Laboratório Virtual de Matemática
focando no estudo da Álgebra Linear a parte de Funções. E, como a proposta do
mestrado profissional, a qual estou vinculada, tem como objetivo que os
pesquisadores deem continuidade em seus trabalhos por mais dois anos,
pretendemos assim que podemos acompanhar neste período a dinâmica no
ambiente Laboratório Virtual de Matemática I e ampliar esta pesquisa
construindo os ambientes Laboratório Virtual de Matemática II e Laboratório
Virtual de Matemática III com enfoque nas áreas de Geometria e Trigonometria.
Além do interesse colocado pelos professores de ampliar esta prática de ensino
para as demais disciplinas de Cálculo da grade curricular dos cursos de
Engenharia.
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APÊNDICE A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS
APLICADA A EDUCAÇÃO - GESTEC

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esta pesquisa seguirá os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos
conforme Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde .
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Nome do participante: _____________________________________________
Documento de Identidade nº: ________________________ Sexo: M ( ) F ( )
Data de Nascimento:__/__/__ Telefone 1:(__)_______ Telefone 2:(__) ________
Endereço:____________________________________Bairro:______________
Complemento________________Cidade:____________CEP: _____________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “LABORATÓRIO VIRTUAL DE
MATEMÁTICA: UMA ABORDAGEM COMPLEMENTAR NO AMBIENTE
MOODLE PARA O APRENDIZADO DE FUNÇÕES BASEADO EM OBJETOS
DIGITAIS DE APRENDIZAGEM”
2. PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Fernanda Laureano da Silva FUNÇÃO:
Pesquisadora
3. DURAÇÃO DA PESQUISA:03 anos.
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A
PESQUISA: O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da
pesquisa: “Laboratório Virtual de Matemática: Uma abordagem complementar no
ambiente Moodle para o aprendizado de Funções baseado em Objetos Digitais
de Aprendizagem”, de responsabilidade da pesquisadora Fernanda Laureano da
Silva, aluna do Curso de Mestrado Profissional Gestão e Tecnologia Aplicadas
à Educação (Gestec).
Objetivo geral: Desenvolver o curso Laboratório Virtual de Matemática, no
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, baseado no uso de Objetos digitais
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de aprendizagem, para o ensino de Funções nos cursos de Engenharia de uma
instituição de ensino.
Justificativa e Relevância: Esta proposta de trabalho, destinada a um projeto
de Pesquisa Aplicada para o desenvolvimento do curso Laboratório Virtual de
Matemática, baseado no uso de Objetos digitais de aprendizagem, que objetiva
contribuir com os cursos de Engenharia de uma instituição de ensino superior
privada ao oferecer aos professores/alunos uma maneira diferenciada de
ensinar/aprender conteúdos matemáticos. Visa discutir e estruturar
conhecimentos da educação básica na área de matemática que são essenciais
para a disciplina de Cálculo e seu desenvolvimento no ensino superior. Tal
proposta se sustenta no alto índice de reprovação dos estudantes nas matérias
do eixo matemático, verificados nos cursos em questão. Este baixo rendimento
é em grande parte pela má formação de conceitos matemáticos advindos desde
o Ensino Básico.
Metodologia: Pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo Pesquisa
Participante. Para a coleta de dados utilizaremos três procedimentos: 1)
Aplicação de um questionário; 2) Entrevistas semi-estruturadas; 3) Construção
de mapas conceituais.
Participação: A participação é voluntária e não apresenta gratificações
financeiras aos participantes. A qualquer momento o Sr(a) poderá desistir de
participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em
sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Conforme o que estabelece
a Resolução 466/12 CNS/MS caso se sinta prejudicado terá direito a
indenização. Ao concordar com a participação na pesquisa, aceito que seja
filmada e fotografada as atividades desenvolvidas e estarei a disposição para
responder um questionário com perguntas sócio profissional e a uma entrevista
semi-estruturada constando questões referentes à minhas ações durante as
atividades desenvolvidas na pesquisa.
Confidencialidade do estudo: As informações obtidas através dessa pesquisa
serão confidencias e asseguramos o sigilo de sua identidade. Serão guardados
esses registros e somente os pesquisadores responsáveis terão acesso a essas
informações. Nas possíveis publicações que resultar deste trabalho, a
identificação do participante não será revelada e os resultados serão relatados
de forma a preservar o anonimato da pessoa.
Benefícios: Relevância dessa pesquisa para além da construção e/ou
reconstrução da prática pedagógica para o ensino de Função, abordará também
requisitos iniciais para a disciplina de Cálculo fundamentais para o
desenvolvimento do discente no curso de Engenharia. Vislumbramos um
caminha coletiva, em que os sujeitos envolvidos estarão de forma ativa em todo
o processo redimensionando o curso na modalidade à distância.
Garantia de esclarecimento: O participante tem a total garantia de receber
qualquer esclarecimento durante o preenchimento do questionário ou após a sua
realização.
202

IV. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
( X ) Risco Mínimo
(
) Riso Maior que mínimo
Desconforto e riscos: Não há riscos maiores nem danoso saúde. O desconforto
da presente pesquisa por parte dos professores é se dispor a responder ao
questionário e a entrevista semiestruturada e a participar dos encontros para
desenvolver um plano de ensino para o Laboratório Virtual de Matemática; e por
parte dos alunos é de se a responder ao questionário e a entrevista
semiestruturada, bem como de participar das atividades propostas no curso
Laboratório Virtual de Matemática culminando com a construção de mapas
conceituais.
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA
CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS.
Pesquisadora (Orientanda): FERNANDA LAUREANO DA SILVA - Tel: (71)
9264-2870
Pesquisador (Orientador): Dr. ANDRÉ RICARDO MAGALHÃES - Tel: (71)
8145-4002
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/UNEB, UNEB Pavilhão Administrativo - Térreo - Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. SalvadorBA. - CEP: 41.150-000 - Tel: (71) 31172445 - e-mail: cepuenb@uneb.br
COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP SEPN 510
NORTE, BLOCO A 1º SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da
Saúde CEP: 70750-521 – Brasília-DF Telefone: (61) 3315-5878 E-mail:
conep@saude.gov.br
VI-CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador e ter
entendido o que me foi explicado estou de acordo com a participação no estudo
descrito acima. Eu fui devidamente esclarecido quanto os objetivos da pesquisa,
aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos
na minha participação. Os pesquisadores me garantiram disponibilizar qualquer
esclarecimento adicional que eu venha solicitar durante o curso da pesquisa e o
direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que a minha
desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família,
sendo garantido anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha identificação,
bem como a minha participação do não me trará nenhum benefício econômico.
Consinto, também, que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados
em eventos e artigos científicos.
Salvador, 19 de março de 2015.

_____________________________________________
Participante da Pesquisa

_________________________________
Fernanda Laureano da Silva
Pesquisadora

_____________________________________
André Ricardo Magalhães
Orientador
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APÊNDICE b

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO INICIAL

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS
APLICADA A EDUCAÇÃO - GESTEC

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO
1. Assinale dentre as opções abaixo aquela que equivale a sua formação
profissional:
Bacharelado em Matemática

Licenciado em Biologia

Licenciado em Química

Licenciado em Matemática

Graduado em Pedagogia

Licenciado em Ciências

Outros___________________________________________________________________

2. Assinale a opção correspondente a sua carga horária semanal:
20h

40h

60h

3. Assinale a(s) opção(ões) correspondente(s) a modalidade de ensino que você
trabalha e/ou já trabalhou.
Ensino Presencial

Ensino a Distância

4. Se você já trabalhou no ensino a distância, qual o seu tempo de experiência?
Menos de 6 meses

Entre 6 meses a 1 ano

Mais de 1 ano

5. Você leciona e/ou lecionou em qual(is) disciplina(s) da área de Matemática?
Cálculo I

Cálculo II

Cálculo III

Cálculo IV

Cálculo Numérico

Cálculo Avançado

Geometria Analítica e Álgebra Linear
Probabilidade Estatística
Métodos Matemáticos Aplicados
Outras___________________________________________________________________
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Se você leciona ou já lecionou Cálculo I, responda as questões 6, 7, 8 e 9.
6. Qual o seu tempo de experiência no ensino da disciplina de Cálculo I?
Menos de 6 meses

Entre 6 meses a 1 ano

Mais de 1 ano: _____________

7. Como você classifica o desempenho da maioria dos estudantes na disciplina de

Cálculo I?
Fraco

Regular

Ótimo

8. Caso tenha respondido na questão 7, fraco ou regular, descreva quais as maiores

dificuldades dos discentes nesta disciplina.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Assinale o(s) fator(es) que dificulta(m) a aprendizagem dos discentes, na

disciplina de Cálculo I:
Falta de motivação/ Falta de interesse dos discentes
Falta de domínio dos conteúdos da Matemática básica; pré-requisitos para a disciplina
de Cálculo I
Outros___________________________________________________________________

10. Você utiliza em sua prática, softwares para o ensino de Matemática?
Não

Sim. Qual software você utiliza? ___________________

_______________________________________________________________________________

11. Assinale dentre as opções abaixo as tendências em Educação Matemática que

você costuma utilizar nas aulas de matemática:
Modelagem matemática

Resolução de problemas

Jogos matemáticos

Materiais concretos

Outros___________________________________________________________________
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APÊNDICE C

ROTEIRO DA ENTREVISTA
1ª Pergunta
Qual conteúdo da Matemática básica você considera de fundamental
importância para a disciplina de Cálculo I?

2ª Pergunta
Em suas aulas de Cálculo I você consegue revisar este conteúdo? De que forma
você o faz? O fato de ensinar desta maneira vai de encontro com alguma
tendência da Educação Matemática? Por exemplo: Modelagem matemática,
resolução de problemas, materiais concretos, jogos matemáticos, entre outros?

3ª Pergunta
Você tem o hábito de usar os softwares educativos para o ensino da
Matemática? Se sim, qual(is) software(s) mais usa? De que forma o(s) usa e com
qual frequência? Se não, você considera importante conhecer algumas
ferramentas desenvolvidas para auxiliar na prática da sala de aula?

4ª Pergunta
O Geogebra é um software desenvolvido para o ensino da Matemática e permite
representar algebricamente e geometricamente as funções. Nele podemos
construir Objetos Digitais de Aprendizagem (Applets) sem ter conhecimento de
programação. As applets são aplicativos que permitem aos alunos conjecturar
sobre determinado objeto matemático. Você já usou o Geogebra ou utilizou em
suas aulas Objetos Digitais de Aprendizagem?

5ª Pergunta
Você considera a proposta de elaborar o Laboratório Virtual de Matemática no
ambiente Moodle baseado em Objetos Digitais de Aprendizagem relevante para
o ensino de Função aos estudantes de Engenharia?
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APÊNDICE D

BANNER – LABORATÓRIO VIRTUAL DE MATEMÁTICA
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APÊNDICE E

PLANO DE ENSINO

PLANO DE ENSINO
Curso(s)

Engenharias

Período Letivo

2015

Disciplina

Cálculo I

Cálculo I

60 horas

Atividade
Virtual

Laboratório Virtual de Matemática

Abordagem

Complementar

2. EMENTA
Funções. Conceito de Função. Função Afim, Função Quadrática, Função
Exponencial e Função Logarítmica.

2. JUSTIFICATIVA
Esta atividade é uma proposta desenvolvida para os alunos dos cursos de Engenharia
e oferece como atividade complementar à distância a partir de recursos
computacionais, sequências didáticas para o ensino de Funções visto que este
conteúdo subsidia a maioria das disciplinas do eixo matemático, além de fornecer
ferramentas para as aplicações posteriores. Tem como um dos objetivos o
desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno, buscando o enriquecimento do
conteúdo básico essencial para o desenvolvimento do discente no Ensino Superior e
para sua trajetória profissional.
A Atividade Complementar é uma prática acadêmica obrigatória instituída pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9394/96). São
consideradas atividades complementares aquelas que propiciam aos
estudantes a oportunidade de exercitar suas competências e habilidades em
contatos, experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso,
possibilitando a integração a diversas condições específicas, regionais e
culturais que marcam o entorno do curso.
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3. CONTEÚDO
Funções.

4. OBJETIVOS
GERAIS:
 Estudar as noções básicas de Função;
 Ter familiaridade com recursos computacionais aplicados ao ensino de
Funções;
 Ter condição e maturidade necessária para desenvolver-se nos cursos de
Engenharia
ESPECÍFICOS:
 Descrever o conceito de Função;
 Revisar as Funções Afim, Quadrática, Exponencial e Logarítmica;
 Utilizar das propriedades das Funções Afim, Quadrática, Exponencial e
Logarítmica para esboço gráfico;
 Construir mapas conceituais relacionados com as características de cada uma
destas funções.

5. PLANO DE AULAS
Título

Prática 01:
- Apresentação do Conceito de Função,
domínio de uma Função e imagem.

Prática 02:
- Função Afim

Descrição
 Apresentação/identificação do professor
da disciplina.
 Apresentação do Plano de Ensino da
disciplina de Cálculo I.
 Revisão do Conceito de Função.
 Apreciação do Campus Virtual
 Apresentação do Laboratório Virtual de
Matemática.
 Praticar o conceito de Função na
modalidade à distância utilizando as
atividades da Prática 1 disponíveis no
ambiente Moodle.
 Revisão das funções Afim e Quadrática
para visualização de limite e continuidade
de funções.
 Praticar e esboçar o gráfico da Função
Afim.
 Utilizar as atividades da Prática 2
disponíveis no ambiente Moodle da
instituição.
 Definição de Função Afim.
 Coeficiente angular e coeficiente linear.
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Prática 03:
- Função Quadrática

Prática 04:
- Função Exponencial e Logarítmica

 Comportamento gráfico.
 Casos particulares: Função Identidade,
Função Constante e Função Linear.
 Raiz da Função.
 Praticar e esboçar o gráfico da Função
Quadrática.
 Utilizar as atividades da Prática 3
disponíveis no ambiente Moodle da
instituição.
 Definição de Função Quadrática.
 Analisar os parâmetros a, b e c e seu
comportamento gráfico.
 Vértice da parábola.
 Concavidade da parábola.
 Raízes da parábola.
 Praticar e esboçar o gráfico das funções
Exponencial e Logarítmica.
 Utilizar as atividades da Prática 4
disponíveis no ambiente Moodle da
instituição.
 Definição da Função Exponencial e
Logarítmica.
 Propriedades da Função Logarítimica.
 Função inversa.
 Casos particulares: y=ex e y=ln(x).

6. ESTRATÉGIAS DE ENSINO


Utilização do Moodle - Ambiente Virtual de Aprendizagem;



Utilização de software matemático Geogebra e do software Cmap Tools;



Utilização de Objetos Digitais de Aprendizagem (Applets) e das sequências
didáticas;



Práticas individuais à distância, sob a orientação do professor.

7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Softwares, ambiente Moodle, internet.
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APÊNDICE F

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – O CONCEITO DE FUNÇÃO

Prática 1: O Conceito de Função

Definição

Sejam dois conjuntos 𝐴, 𝐵 ⊂ ℝ. Chama-se função 𝑓: 𝐴 → 𝐵, 𝑦 = 𝑓(𝑥), uma
lei que associa a cada elemento de 𝐴 um, e somente um, elemento de 𝐵.

Para decidir se dada curva é um gráfico de uma função, basta traçar retas
verticais ao longo de todo o plano cartesiano. A curva é gráfico de função se,
cada reta que intersectar a curva, intersectá-la em apenas um ponto. Por
exemplo:

Não é gráfico de função.
Caso contrário, qualquer ponto do intervalo
[-1,3] seria associado a dois números
diferentes.
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É gráfico de função.
Cada reta vertical intersecta a curva em
apenas um ponto.

Para cada item abaixo, selecione a caixa reta vertical e a letra
correspondente. Movendo a barra de rolagem (para isso, basta clicar no ponto
sob o segmento e arrastá-lo) e observando a interseção da reta com a curva
dada, decida se a curva é gráfico de uma função.

O domínio, 𝐷(𝑓), de uma função é constituído por todos os valores que podem
ser atribuídos à variável independente 𝑥. Já a imagem da função, 𝐼𝑚(𝑓), é
formada por todos os valores correspondentes à variável dependente 𝑓(𝑥).

Graficamente, o domínio da função pode ser encontrado projetando-se o gráfico
sobre o eixo 𝑂𝑥 e observando o intervalo obtido. Para se obter a imagem,
projetamos o gráfico da função sobre o eixo 𝑂𝑦. Por exemplo:

Projetando-se o gráfico de 𝑓 ao lado sobre
o eixo 𝑂𝑥, obtemos como intervalo de
domínio:
𝐷(𝑓) = ] − 1; 2,5].
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Projetando-se o gráfico de 𝑓 ao lado sobre
o eixo 𝑂𝑦, obtemos como intervalo de
imagem:
𝐼𝑚(𝑓) = ] − 4, 3].

Desmarque todas as caixas referentes a questão 1 para prosseguir.

Para cada item abaixo, selecione a letra correspondente para
completar a tabela. Após concluir, confira suas respostas clicando nas caixas de
domínio e imagem.

AGORA É COM VOCÊ
Sem o uso do aplicativo, decida se cada curva abaixo é gráfico de uma função,
𝑦 = 𝑓(𝑥) e, em caso positivo, determine o seu domínio e a sua imagem.
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UM POUCO MAIS
Em cada plano cartesiano abaixo, esboce o gráfico de uma função que satisfaça,
simultaneamente, as condições indicadas.

Sistematização
 Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o conceito de função.

Fórum de Discussão
Participe do Fórum de Discussão (O Conceito de Função)
Socialize com os colegas e professores o que é função.
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APÊNDICE G

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – FUNÇÃO AFIM

Prática 2: Função Afim

Definição
Uma função 𝑦 = 𝑓(𝑥) é chamada de função afim se for da forma
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, onde 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ e 𝑎 ≠ 0 . Neste contexto, 𝑎 é chamado de
coeficiente angular e 𝑏 de coeficiente linear.
O gráfico de uma função afim é sempre uma reta.

Posicione a barra de rolagem em b = 1 e movimente a barra a. Qual a
influência de a no comportamento da função?
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ainda com b = 1, movimente a barra a. Com relação ao crescimento
/decrescimento de 𝑓, o que ocorre quando:
(c) 𝑎 > 0 _____________________________________________________
(d) 𝑎 < 0 _____________________________________________________
Estabeleça a = 0 e movimente a barra b de diversas maneiras. Descreva
o que ocorre em cada uma das situações investigadas por você.
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Fixe a = 1 e faça b variar. O que se pode concluir acerca da influência de
b no comportamento de 𝑓?
___________________________________________________________
_______________________________________________________________

Existe alguma relação entre o valor de b e o valor que o gráfico de 𝑓
intersecta o eixo 𝑂𝑦? Sem utilizar o aplicativo, você consegue definir onde o
gráfico da função 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 4 intersecta o eixo 𝑂𝑦?
___________________________________________________________
_______________________________________________________________

A raiz de uma função é o valor de 𝑥 que torna o valor de 𝑦 igual a zero.
Geometricamente, as raízes de uma função são os valores onde o gráfico de
𝑓 intersecta o eixo 𝑂𝑥.

Posicione a barra a = 1 e b = 3. Determine o valor que o gráfico dado
intersecta o eixo 𝑂𝑥. Repita o procedimento para a = 2 e b = -3.

A raiz de uma função pode ser obtida resolvendo-se a equação 𝑓(𝑥) = 0.
Por exemplo, numa função afim, se 𝑎 = 1 e 𝑏 = 3, 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 3, podemos
calcular a raiz da seguinte maneira:
𝑓(𝑥) = 0
𝑥+3=0
𝑥 = −3

Utilize a equação acima para encontrar a raiz da função afim 𝑓(𝑥) =
2𝑥 − 3. Graficamente, o que representa o número encontrado?
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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AGORA É COM VOCÊ
Sem o uso do aplicativo, esboce o gráfico de cada função abaixo:

UM POUCO MAIS
Com os conhecimentos adquiridos, responda os exercícios abaixo:
2

(a) Avalie o crescimento/decrescimento e determine a raiz de 𝑓(𝑥) = 3 𝑥 − √3.
_______________________________________________________________
Esboce o gráfico de 𝑓.
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(b) Determine as leis cujos gráficos são dados abaixo.

Sistematização
 Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o que é a função
Afim e como classificá-la.

Fórum de Discussão
Participe do Fórum de Discussão (Função Afim)
Socialize com os colegas e professores os conhecimentos de função Afim e
como classificá-la.
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APÊNDICE H

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – FUNÇÃO QUADRÁTICA

Prática 3: Função Quadrática

Definição

Uma função 𝑦 = 𝑓(𝑥) é chamada de função quadrática se for da forma
𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, em que 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ e 𝑎 ≠ 0.

Posicione as barras de rolagem em b = 0 e c = 1. Movimente a barra
a. Com relação à concavidade da parábola, o que ocorre quando:
(c) 𝑎 > 0 _____________________________________________________
(d) 𝑎 < 0 _____________________________________________________
Fixe a = 2 e b = 0. Faça c variar. O que se pode concluir acerca da
influência de c no comportamento gráfico de 𝑓?
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
Existe alguma relação entre o valor que o gráfico de 𝑓 intersecta o eixo
𝑂𝑦? Sem utilizar o aplicativo, você consegue definir onde o gráfico da função
𝑔(𝑥) = 2𝑥 2 + 15 intersecta o eixo 𝑂𝑦?
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Como visto na Prática 2, a raiz de uma função é o valor de 𝑥 que torna o valor
de 𝑦 igual a zero. Geometricamente, as raízes de uma função são os valore
onde o gráfico de 𝑓 intersecta o eixo 𝑂𝑥.

Posicione a = 1, b = 5 e c = 4. Observando o gráfico obtido, identifique
as raízes da função.
___________________________________________________________
Para calcular as raízes de uma função quadrática, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐,
usamos a Fórmula de Bháskara:
−𝑏 ± √∆
𝑥=
2𝑎
Onde ∆= 𝑏 2 − 4𝑎𝑐.
Por exemplo:
𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 5𝑥 + 4
∆= 52 − 4.1.4 = 9
Logo, 𝑥 =

−5±√9
2.1

=

−5±3
2

.

Portanto, as raízes são 𝑥 = −1 e 𝑥 = −4 (confira com a questão 4).

Encontradas as raízes de 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, a saber 𝑥1 e 𝑥2 , podemos
decompor a função 𝑓(𝑥) como:
𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 ).
Por exemplo, a função acima, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 5𝑥 + 4, pode ser decomposta como
𝑓(𝑥) = 1. (𝑥 + 1)(𝑥 + 4).
Sem usar o aplicativo, calcule as raízes de cada função abaixo:
(a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 + 2
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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(b) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 2𝑥 + 1
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(c) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 5𝑥 + 4
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Com base nos resultados obtidos na questão 5, o que podemos concluir
com relação ao número de raízes de 𝑓 quando:
(d) ∆> 0 _____________________________________________________
(e) ∆< 0 _____________________________________________________
(f) ∆= 0 _____________________________________________________

Chamamos de vértice o ponto 𝑉(𝑥𝑣, 𝑦𝑣 ) em que a função 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
atinge seu valor máximo (se o gráfico de 𝑓 tem concavidade voltada para
baixo) ou mínimo (se o gráfico de 𝑓 tem concavidade voltada para cima). Para
calcularmos as coordenadas do vértice de uma função do segundo grau,
usamos as fórmulas:
−𝑏
𝑥𝑣=
2𝑎

𝑦𝑣=

−∆
4𝑎
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Usando as fórmulas acima, calcule o vértice de cada função quadrática
dada na questão 5. Para conferir, ative no aplicativo a caixa vértice.
(a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 + 2
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(b) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 2𝑥 + 1
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(c) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 5𝑥 + 4
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
AGORA É COM VOCÊ
Sem o uso do aplicativo, esboce o gráfico de cada função abaixo, indicando as
propriedades principais (concavidade, intersecção com o eixo 𝑂𝑦, raízes, vértice
e intervalo em que 𝑥 que 𝑓 cresce e que 𝑓 decresce).
(a) 𝑓(𝑥) = −𝑥 2 + 4
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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(b) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 2𝑥 − 3
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
UM POUCO MAIS
A partir dos conhecimentos adquiridos, determine a lei da função cujo gráfico é
dado abaixo.
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Sistematização
 Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o que é a função
Quadrática e como classificá-la.

Fórum de Discussão
Participe do Fórum de Discussão (Função Quadrática)
Socialize com os colegas e professores os conhecimentos de função Quadrática
e como classificá-la.
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APÊNDICE i

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – FUNÇÃO EXPONENCIAL E
LOGARÍTMICA

Prática 4: Função Exponencial e Logarítmica

Definição

Uma função 𝑦 = 𝑓(𝑥) é chamada de função exponencial se for definida
por 𝑦 = 𝑎 𝑥 , onde 𝑎 ∈ ℝ com 0 < 𝑎 ≠ 1.

Ative a caixa função exponencial. Movimente a barra de rolagem a e
determine o que ocorre com o comportamento de 𝑓 quanto ao
crescimento/decrescimento, quando:
(c) 𝑎 > 0 _____________________________________________________
(d) 0 < 𝑎 < 1 __________________________________________________

Observe que o ponto 𝑃(0, 1) sempre pertence ao gráfico de 𝑓 (para
qualquer 𝑏). Ou seja, o gráfico de 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 sempre intersecta o eixo
𝑦 no ponto 1. Explique porque isso acontece.
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Usando as informações dos exercícios Q1 e Q2, podemos esboçar o gráfico de
qualquer função do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 . Por exemplo:

O ponto (0, 1) pertence ao gráfico de 𝑓.
𝑓 é exponencial crescente.

O ponto (0, 1) pertence ao gráfico de 𝑓.
𝑓 é exponencial decrescente.

Considere 𝑎, 𝑏 ∈ ℜ tais que 𝑎 > 0 e 0 < 𝑏 ≠ 1. Dizemos que o número 𝑐 ∈ ℝ
é o logaritmo de a na base b,
log 𝑏 𝑎 = 𝑐
se,
𝑏𝑐 = 𝑎

Observe que o logaritmo, nada mais é que um exponencial a que se pode elevar
um número para se obter um outro número previamente fixado.
Por exemplo:

Qual o número deve ser o expoente da base 2 para se obter 32?
Resposta: 5, 25 = 32.
Portanto: log 2 32 = 5
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Complete a tabela:

PROPRIEDADES DO LOGARÍTMO:
Sejam 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 ∈ ℜ, com 𝑎, 𝑐 > 0, 0 < 𝑏 ≠ 1 e 0 < 𝑑 ≠ 1. Valem:
1. Logaritmo de um produto: log 𝑏 (𝑎. 𝑐) = log 𝑏 (𝑎) + log 𝑏 (𝑐).
𝑎

2. Logaritmo de um quociente: log 𝑏 ( 𝑐 ) = log 𝑏 (𝑎) − log 𝑏 (𝑐).
3. Logaritmo de uma potência: log 𝑏 (𝑎𝑒 ) = e. log 𝑏 (𝑎).
log (𝑎)

4. Mudança de base: log 𝑏 𝑎 = log𝑑 (𝑏).
𝑑

5. Logaritmo de 1: log 𝑏 1 = 0, ∀𝑏 ∈ ℝ, com 0 < 𝑏 ≠ 1.
6. Logaritmo de base e logaritmando iguais: log 𝑏 𝑏 = 1, ∀𝑏 ∈ ℝ, com 0 < 𝑏 ≠ 1.
Uma função 𝑓(𝑥) é chamada de função logarítmica se for definida por
𝑓(𝑥) = log 𝑏 𝑥, onde 𝑏 ∈ ℝ e 0 < 𝑏 ≠ 1.

Desative a caixa função exponencial e ative a caixa função logarítmica.
Movimente a barra de rolagem 𝑏 e determine o que ocorre com o
comportamento de 𝑓 quanto ao crescimento/decrescimento, quando:
(c) 𝑏 > 1 _____________________________________________________
(d) 0 < 𝑏 < 1 __________________________________________________

Observe que o ponto 𝑃(1, 0) sempre pertence ao gráfico de 𝑓 (para
qualquer 𝑏). Ou seja, o gráfico de 𝑓(𝑥) = log 𝑏 𝑥 sempre intersecta o eixo 𝑥 no
ponto 1. Explique porque isso acontece.
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Usando as informações dos exercícios Q4 e Q5, podemos esboçar o gráfico de
qualquer função do tipo 𝑓(𝑥) = log 𝑏 𝑥.
Por exemplo:

O ponto (0, 1) pertence ao gráfico de 𝑓. 𝑓
é uma função logarítmica crescente.

O ponto (0, 1) pertence ao gráfico de 𝑓. 𝑓
é uma função logarítmica decrescente.

Mantenha fixo a caixa função Logarítmica e posicione b = 2. Agora
selecione a caixa função inversa e visualize a função inversa de 𝑓(𝑥) =
log 2 𝑥. Qual seria a expressão dessa função?
__________________________________________________________
______________________________________________________________
Observando a conclusão do exercício anterior, determine a inversa de
cada função abaixo:
(a) 𝑓(𝑥) = log10 𝑥 _________________________
(b) 𝑓(𝑥) = log 3,2 𝑥 _________________________
(c) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 ____________________________
Observação: Você pode conferir seu resultado selecionando a caixa função
Exponencial.
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AGORA É COM VOCÊ
Sem o uso do aplicativo, esboce o gráfico de cada função abaixo.

UM POUCO MAIS
Esboce o gráfico de cada função abaixo:

Observando os gráficos esboçados acima, responda. O que acontece quando
trocamos 𝑓(𝑥) por:
(a) 𝑓(𝑥) + 𝐿 (𝐿 > 0) ________________________
(b) 𝑓(𝑥) − 𝐿 (𝐿 > 0) ________________________
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Desta forma, esboce os gráficos abaixo:

De modo análogo, esboce o gráfico de cada função abaixo:

Observando os gráficos esboçados acima, responda. O que acontece quando
trocamos 𝑓(𝑥) por:
(a) 𝑓(𝑥) + 𝐿 (𝐿 > 0) ________________________
(b) 𝑓(𝑥) − 𝐿 (𝐿 > 0) ________________________

Dessa forma, esboce os gráficos abaixo:
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CURIOSIDADES
Assim como o número 𝜋, um outro número de igual importância aparece diversas
vezes quando o assunto é Cálculo Diferencial: o número e (número de Nepper
ou Nepperiano). A atenção ao número e surgiu da tentativa de se calcular a área
1

entre a curva 𝑦 = 𝑥 e o eixo das abscissas, porém esse número já tinha aparecido
em estudos de matemática financeira como o resultado do limite:
1
lim (1 + ) = 2,718281828 … = 𝑒.
𝑥→+∞
𝑥
Com uso do número e, podemos definir duas funções:


A função exponencial natural: 𝑓(𝑥) = 𝑒 𝑥



A função logarítmica Nepperiana: 𝑓(𝑥) = ln(𝑥) = log 𝑒 𝑥.

Como 𝑒 > 1, concluímos que as funções 𝑓(𝑥) = 𝑒 𝑥 e 𝑓(𝑥) = ln(𝑥) são funções
crescentes e cujos gráficos são, respectivamente:

Sistematização
 Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o que é a função
Exponencial e Logarítmica e como classificá-las.

Fórum de Discussão
Participe do Fórum de Discussão (Função Exponencial e Logarítmica)
Socialize com os colegas e professores os conhecimentos de função
Exponencial e Logarítmica e como classificá-las.
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APÊNDICE J

FICHA ON-LINE DE AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO VIRTUAL
DE MATEMÁTICA

Objetiva levantar informações sobre a qualidade das atividades propostas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) baseado em Objetos digitais de
Aprendizagem (applets) construídos no software Geogebra.

*Obrigatório

Nome:

Categoria: *
o Professor/Tutor
o Aluno
1) Grau de satisfação do ensino/aprendizagem: *
o Muito satisfeito
o Satisfeito
o Pouco satisfeito
o Insatisfeito
2) Qual a sua opinião sobre o uso das applets para o ensino de função. *
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3) Relacione os principais pontos positivos do Laboratório Virtual de Matemática:

4) Relacione os principais pontos negativos do Laboratório Virtual de
Matemática:

5) Use o espaço abaixo para opiniões, críticas e sugestões.

5) (Apenas para Professores) Você usa/usaria as applets em suas aulas?
o Já uso as applets.
o Nunca usei mas pretendo usar.
o Nunca usei e não pretendo usar.

ENVIAR
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