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Resumo - O presente trabalho se apresenta como uma possibilidade. Por ser um assunto em aulas de Matemática 

responsável por índices de evasão, as funções elementares são apresentadas neste trabalho com o auxilio do 

ambiente computacional — o software livre GeoGebra — como fator dinâmico e incentivador à aprendizagem, 

possibilitando aos alunos uma maior interação com o conteúdo e com suas aplicações no cotidiano, tornando a 

Matemática uma ferramenta de leitura de processos e fenômenos. 
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Abstract - This present work is showed as a possibility.Because it is a matterin mathematics classes 

responsiblefor dropout rates, the elementary functions are presented here withthe help of the computing 

environment - the free software GeoGebra- as a dynamic and motivationalfactor to learning, allowing to the 

students a greater interaction with content and theirapplications in daily life, makingthe mathematic a toolfor 

reading processes and phenomens. 
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INTRODUÇÃO 
 

Situamos nossa problemática no estudo das funções elementares utilizando o recurso 

computacional — o software livre GeoGebra — como ferramenta para observarmos as 

relações dos alunos com o conteúdo em questão, dom o propósito de auxiliar na produção 

de significados e estabelecer relações com outros saberes. Segundo, MARQUES NETO 

(2006): 

―Percebe-se que os recursos tecnológicos levam a interação e à construção de outros tipos de 

texto e, por conseguinte, a outro tipo de processo informativo que levará o 

sujeito a construir novos significados sobre os objetos de estudo.‖  

Daí, propusemos utilizar o software Geogebra, de Geometria dinâmica, que se constitui como 

uma ponte entre os educando e o saber, neste caso, as funções elementares, mostrando 

aos sujeitos (professores e alunos), que as possibilidades de se abordar esse assunto, 

usando ambiente computacional, são inúmeras e interferem positivamente nos processos 

de ensino e de aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 
  

Em um primeiro momento, estabelecemos uma pesquisa bibliográfica. Utilizamos os textos 

do livro ―Novas tecnologias, novos textos, novas formas de pensar.‖  COSCARELLI 

(2006) , livros Dida 

ticos de ensino médio, ―Matemática Ciência e Aplicações.‖  IEZZI (2010) , ―A cabeça 

bem Feita‖  MORIN (2003).  



  
 

 

Na fase seguinte elaboramos um tutorial do software Geogebra. Em um terceiro momento 

elaboramos um material para utilização do software em forma de fichas (anexos), ordenando 

os graus de dificuldades que normalmente surgem quando o assunto é trabalhado. Aplicamos 

o material a um grupo de futuros docentes, licenciandos em Matemática do IFES /Campus 

Vitória. Também buscamos aplicar em escolas públicas, que ocorreria em um segundo 

momento, pois, dentro do currículo da Sedu, o assunto só é abordado no terceiro trimestre. Na 

EEEM Padre Humberto Piassenti conseguimos na data apropriada, com as turmas da Profª 

Clariana Martinelli, porém, um acidente que acarretou uma licença médica da referida 

professora, fato que impossibilitou nossa atuação.  Outra barreira encontrada foi a greve dos 

servidores do IFES, pois uma de nossas atuações seria utilizando o ambiente do Laboratório 

de Ensino de Matemática (LEM). 

 

RESULTADOS 
 

A aplicação das atividades em ambiente computacional, se deu no Evento da semana da 

matemática  no IFES- -Campus Vitória, que aconteceu no dia 04 de maio de 2011, no 

formato de oficina para os licenciados em matemática de primeiro a sétimo período. 

Devido ao curto espaço de tempo, e do fato da maioria já conhecer o software, não 

fizemos uso do tutorial, mas fomos a partir da necessidade dos comandos explicando com 

o fazer. 

Na primeira fase utilizamos a Ficha1, que aborda diversas equações, nas quais a partir dos 

gráficos plotados no Geogebra, eles devem dizer se são ou não funções, e montar, a partir 

de um conjunto de dados ou uma situação problema, marcando os pontos no software, 

observar as leis de formação, classificando-as ou não como funções. 

 

 
Figura 1 – exemplo de atividade executada no Geogebra. 

 

Após essa atividade conduzimos uma pequena reflexão participada, e concluímos que mesmo 

quando temos em mente o conceito e as propriedades do assunto, quando manipulamos 

os gráficos das funções com intuito de observar seu comportamento e particularidades, 

cada uma daquelas propriedades, se torna mais palpável. Os Licenciados também 

ressaltaram a necessidade da utilização de situações problema, para aproximar a 

matemática da realidade e incentivar o aluno a enxergar a matemática em seu dia a dia.  



  
 

 

Na Segunda fase trabalhamos as atividades da ficha 2, onde fazemos atividades onde 

transladamos os gráficos das funções variando seu coeficientes, e aproveitando para 

reforçar e visualizar os conceitos e propriedades acerca de paridade de funções, 

composições de funções e as transformações de funções (Reflexões e simetrias). 

Podemos resumir essas reflexões com a fala de um dos licenciandos: 

―A gente até tenta contextualizar, mas é difícil, acho que é porque, pra nós não é tão intuitivo. 

Acabou sendo algo decorando. Se soma, desloca tantas unidades pra cima ou pra baixo, 

entende? O software mostra na prática e de maneira dinâmica o comportamento da 

função, a diferença entre a par e a ímpar e até as que não são pares nem ímpares. Muito 

importante ter esse tipo de recurso.‖ (sic.) (licenciando de matemática 2º período) 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Na oficina aplicada aos licenciados fizemos atividades que demandassem menos tempo para o 

desenvolvimento de forma que sobrasse mais tempo para reflexão. Para tal preparamos 3 

fichas que foram resolvidas, discutidas e analisadas pelos componentes do processo. 

Após o conjunto de procedimentos adotados observamos que a necessidade de formação de 

ambientes investigativos de aprendizagem, a partir de um ambiente computacional, 

especificamente com o software em questão  que viabiliza trabalhar o caráter dinâmico 

da Matemática, especificamente de funções  envolvem o aluno que deixa de ser 

passivo e passa a tomar posturas críticas no processo em questão. 

Verificamos também que a utilização do LEM como espaço físico e como uma proposta 

política de mudança de ambiente facilita o desenvolvimento do processo e faculta maior 

envolvimento e comprometimento dos envolvidos nas atividades propostas. 

Os futuros docentes, com a aquiescência dos professores orientadores presentes, concluíram 

que o a ferramenta computacional utilizada, por ser livre, viabiliza a utilização em 

escolas de diferentes classes sociais e poderes aquisitivos díspares, visto que nas escolas 

públicas o laboratórios de informática permitem que atividades deste quilate sejam 

desenvolvidas segundo a proposta metodológica apresentada. 

O ambiente computacional se apresenta como uma possibilidade que vai alem da dicotomia 

tornar mais fácil ou difícil o ensino de funções. Tal ambiente possibilita aos alunos maior 

envolvimento, compromisso diante dos conteúdos apresentados. 

Com a proposta de contextualização, o estudo de funções deixa de ser atividade fim e passa a 

ser atividade meio; isto é, passa a funcionar como uma ferramenta matemática que faculta 

a leitura e interpretação de processos, tal como identificara CHAVES (2002). 
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